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Abstrakt: 

Genderové rozdíly u dětí podstatně ovlivňují jejich budoucí pojetí identity. Je 

důležité, aby lidé, kteří na děti působí, nebyli vázáni genderovými stereotypy, a nechali 

dítěti pravou volnost při výběru hraček a hře s nimi. Genderové stereotypy nevznikají 

pouze na biologických základech, ale jsou ovlivněny i sociálně. Cílem mé práce je 

zjistit, zda jsou děti předškolního věku již natolik genderově vyhraněné, že se to projeví 

při výběru hraček a při hře. Na základě vývojových teorií lze očekávat, že děti 

v předškolním věku již budou mít vybudovanou základní genderovou identitu, která 

však dosud bude jimi vnímána jako částečně změnitelná. K dosažení cílů jsem použila 

individuální rozhovor s dětmi a jejich následné strukturované pozorování při volné hře. 

Z mého výzkumu vyplývá, že předškolní děti ve většině případů mají stejnou  představu 

o tom, co patří dívkám a co chlapcům jako dospělí lidé. Při volné hře se tento rozdíl 

příliš neprojevil u dívek, které si hrají stejně rády s kuchyňkou jako s auty. U chlapců je 

jejich genderová vyhraněnost mnohem výraznější.  

 

Abstract: 

Gender differences between children take an important part in the process of 

creating their future concept of identity. It is important that people who care about 

children wouldn´t restrict children because of following common gender stereotypes. 

Many differences between men and women are based on social rules so they are not 

naturally created. The aim of my work is to determine whether pre - school children are 

already so clear-cut in gender that it will affect the selection of toys and play or not. 

Based on developmental theories can be expected that preschoolers have already built 

the basic gender identity, but they still would be seen as partially changeable. To 

achieve the goals I used individual interview method with the children and their 

subsequent structured observations during their free play. Major outcome of my 

research is that preschool children in the most cases have the same idea like adults about 

what the girls and boys prefer. Observation of the free play shows that girls are not that 

strongly decided in gender questions as boys are.  
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Úvod: 

Ve své bakalářské práci se zabývám aktuálním tématem genderových rozdílů. 

V dnešní době je gender hodně diskutovaným tématem. Protože mě pedagogika 

předškolního věku zajímá, vybrala jsem si téma, které bude pro mě přínosné, nejen po 

stránce teoretické, ale hlavně kvůli praktické zkušenosti, díky které bych se mohla lépe 

orientovat v problematice genderu při práci s dětmi. Protože jako společnost jsme 

ovlivněni generovými stereotypy, zajímalo mě, zda se toto ovlivnění projeví již 

v předškolním věku. Při práci s dětmi jsem se soustředila na odhalení jejich projevů a 

zjišťování jak hluboce jsou v tomto věku zakotveny. Zajímalo mě také, zda jsou děti 

genderově vyhraněné samy o sobě, nebo zda to závisí na okolí, což jsem následně 

zjistila díky prostudované literatuře. 

 Bakalářská práce se dělí na dvě hlavní části, teoretickou a empirickou. 

V teoretické části jsem shrnula již získané poznatky související s tématem hry 

předškolních dětí, jejich psychického vývoje a problematice genderu. Teorie jsem se 

snažila propojit, porovnat a vztáhnout k danému tématu. Zároveň jsem se snažila na 

základě dosavadních zkušeností zaujmout nějaký postoj ke všem důležitým otázkám a 

ve formě komentářů tento svůj názor vyjádřit.  

 V empirické části uvádím výsledek mé práce. Stručně se zde zmiňuji o 

průběhu výzkumu, o podmínkách a okolnostech, které jej provázely. Hlavním obsahem 

této části je rozbor získaných dat. Tato data jsem uspořádala tak, aby z nich bylo možné 

snadno formulovat závěry, které jsem následně posoudila  podle různých hledisek. 

Snažila jsem se rovněž uvést je do souvislosti se získanými poznatky z teoretické části.    
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I. Teoretická část 

1. Hra a hračka  

1.1. Hra 

1.1.1. Jak na hru pohlížejí odborníci 

Na začátku bych chtěla porovnat pojem hry v pedagogickém a psychologickém 

pojetí a shrnout několik možných způsobů jak na hru pohlížejí autoři knih z kterých 

jsem čerpala. Zatím u nás nebyla vydána shrnující a zastřešující kniha o hře, ale existuje 

mnoho základních, klasických a oddělených monografií. (Klusák, Kučera, 2010) 

Definice hry podle pedagogického slovníku: 

Hra je činnost, která se od práce i od učení liší. V předškolním věku je vůdčím 

typem činností, ale člověk se jí zabývá po celý život. Hra většinou znamená určitou 

sociální interakci s formulovanými pravidly, kde se klade velká pozornost na její 

průběh. Existuje hra jednotlivce, dvojic, malých i velkých skupin. (Průcha, Walterová, 

Mareš, 1995) 

Podle psychologického slovníku: 

Hra je jednou ze základních lidských činností. Pro dítě je to především smyslová 

činnost, která je motivovaná prožitky. Hru provázejí pocity napětí i radosti a je velice 

důležitá pro relaxaci, rekreaci a duševní zdraví. (Hartl, 1996) 

Tyto dvě definice jsem vybrala, abych demonstrovala to, jak se na hru dá 

pohlížet z hlediska dvou základních oborů, kterým se ve svém studiu věnuji. 

Pedagogika na hru pohlíží jako na činnost, která je vhodným prostředkem pro učení 

dětí, zatímco psychologie vnímá hru z hlediska vnitřního prožívání jedince, ale má 

i odlišný pohled na funkci hry. Tu vidí především v odpočinku a podpoře duševního 

zdraví. 

Podle Vladimíra Boreckého má hra svůj smysl, kterým se vyjadřuje osobnost ve 

své celistvosti. Do popředí staví nezávislost, svobodu a samostatnost člověka vůči 

okolnímu světu, která se díky hře více projeví. Hra spojuje vědomé a nevědomé procesy 

a zároveň rozvíjí sociální komunikaci. (Borecký, 1982) 

Marie Severová hru chápe jako specifickou formu rekreační činnosti, kterou 

provádějí lidé různého věku v různých kulturních podmínkách ve svém volném čase. 

Dále uvádí, že pokud hovoříme o dětských hrách, vzniká dojem, že jde o zcela jasnou 

kategorii, která je dnes všeobecně uznávaná za hlavní a nejvýznamnější druh činnosti 

v raném období vývoje lidského jedince. S hrou se však nesetkáváme pouze u lidské 
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populace, ale můžeme jí najít i u vyšších druhů zvířat, zejména u savců. (Severová, 

1982) 

Názory Boreckého a Severové na hru si neodporují, naopak se doplňují. Oba 

autoři se shodují v tom, že hra se objevuje u lidí a vyšších savců. Zatímco Borecký 

rozebírá vnější projevy hry a její funkce v mezilidské komunikaci, Severová se věnuje 

jejímu smyslu pro jedince samotného. Přestože každý z autorů pojímá hru trochu jiným 

způsobem, v klíčových aspektech definice hry a její funkce se shodují. 

Nakonec uvádím autora publikace „Od prožívání k požitkářství“(2002) Jiřího 

Němce, který se snaží porovnat názory mnoha odborníků na hru. Vychází od definic hry 

z Masarykova slovníku naučného z roku 1927 až po pedagogický slovník od Průchy, 

Walterové, Mareše z roku 1998.: 

„Většina z uváděných autorů se shoduje na tom, že hra je činnost (duševní nebo 

tělesná). Rozcházejí se však v názoru, zda má tato činnost smysl sama o sobě (např. tím, 

že vychází z přirozenosti dítěte), nebo zda její smysl stojí mimo vlastní hru, a pak se 

stává prostředkem k dosažení jiných cílů.“ (Němec, 2002, str. 14) 

Po shrnutí výroků o hrách pak dochází k názoru, že hru můžeme charakterizovat 

jako svobodnou činnost skupiny nebo jednotlivce, dítěte nebo dospělého, která je 

časově ohraničená, vychází ze zájmu subjektu a její smysl je obsažen v činnosti samé, 

nebo stojí mimo hru. Hra přináší hráči uspokojení potřeby, zábavu, poučení, prožitek 

apod. (Němec, 2002) 

 Z této kapitoly je patrné, že hrou se zabývá mnoho odborníků. Ti ve svých 

dílech většinou volí konkrétní náhled ze kterého hru rozebírají. Myslím si, že je 

důležité, aby při vymezení byla hra chápána z více hledisek. Ty je ale těžké obsáhnout 

všechny.  

 

1.1.2. Historie 

To, že hra provází lidskou společnost od jejího vzniku, je dnes již zcela běžný 

názor, na kterém se shodne většina odborníků. Jak dále uvádí Jiří Němec (2002), hra 

vytváří obraz kultury jednotlivých národů a je uznávána po celá tisíciletí. Těžko 

můžeme určit období, kdy si člověk začal poprvé hrát. 

Pro tuto kapitolu jsem parafrázovala přehledné zpracování historie hry z knih od 

Mišurcové (1980) a Němce (2002). Obě knihy se vzájemně doplňují, a shrnují význam 

hry a hračky od počátků dějin až po dvacáté století. 
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Doklady o tom, že hra je činnost, kterou lidská společnost provozuje od vzniku 

dějin, nacházíme jak v archeologických vykopávkách, tak v pozdějších literárních 

památkách. Mezi nejstarší archeologické nálezy patří hračky ze starověkého Egypta, 

Řecka, Mezopotámie, Kréty atd. Hra měla vedle velkého významu pro děti také své 

místo v širší společnosti. V antice byly hry spojované s náboženstvím a kultem bohů. O 

tom, že se hra využívala ve výchově dětí, se zmiňují i řečtí filosofové, jako byl Platón a 

Aristoteles. Ve středověku se začali hře teoreticky věnovat myslitelé. Na rozdíl od 

antiky, kde se člověk zaměřoval na hledání zábav a her, přichází křesťanství, které 

veškeré tělesné a pohybové hry odmítá. Protože hry jsou spjaty s tělesnem, a to bylo 

spojováno s hříchem, omezily se hry ve středověku na rytířské turnaje, z kterých se 

později stala forma divadelních her. S nástupem renesance dochází k obnovení antické 

harmonie rozvinuté lidské osobnosti a začíná se tělesná složka opět dostávat do zájmu 

společnosti.  

Pedagogičtí reformátoři zavádějí hru do výchovných koncepcí a dosahují tím 

vzdělávacích cílů. Později J. A. Komenský, který začlenil hru do své pedagogické 

soustavy, vysvětluje její mnohostranné možnosti při výchově dětí. Pokládal hru, pro 

zdravý vývoj nejmenších dětí, za stejně důležitou jako je výživa a spánek. U 

předškolních dětí viděl ve hře jejich přirozený projev, který jim přináší radost. 

Osmnácté století přineslo do oblasti her a hraček určité obohacení, začínalo se totiž 

utvářet povědomí o specifických potřebách dítěte. Pro předškolní děti byl vytvořen 

soubor hraček s názvem Fröblovy dárky, které měly rozvíjet duševní obzor a manuální 

zručnost. Vedle didaktické funkce se začal prosazovat názor, že hra má nejen poučovat, 

ale přinášet zábavu. Ve 20. stol., nazývaném také „století dítěte“, se zájem o hru a 

hračku ještě zintenzivňuje. Přestože se svět podstatně měnil, hra a hračka byly a jsou 

výchovným prostředkem a přívlastkem dětství a lidské kultury. 

(Mišurcová, Fišer, Fixl, 1980, Němec, 2002)  

  

1.1.3. Znaky hry 

Soňa Koťátková ve své knížce „Hry v mateřské škole v teorii a praxi“ zmiňuje 

základní znaky hry, které pro nás mohou být určitým vodítkem, podle kterého můžeme 

zjistit, zda si dítě skutečně hraje nebo přes ně můžeme reflektovat proces hry, kterou 

jsme s dětmi záměrně navodili, a tak si uvědomit, jestli byla pro děti skutečnou hrou. 

„Každá spontánní činnost dítěte nemusí být hrou. Činnost je ve vztahu ke hře v pozici 
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obecného a specifického. Hra není jakákoliv aktivita, jakákoliv reakce na vnější 

podněty, ale má své určité specifické atributy, které jsou v ní z větší míry naplňovány 

souběžně.“ (Ko ťátková, 2005, str. 17) Významnými znaky, které se ve hře projevují, 

jsou spontánnost, zaujetí, radost, tvořivost, fantazie, opakování a přijetí role. Jednotlivé 

charakteristiky podrobněji popíši z knihy od Koťátkové, 2005) 

1. Spontánnost je zde chápána jako schopnost dítěte vkládat do průběhu hry své 

vlastní podněty, k čemuž využívá své přirozené schopnosti. Tato schopnost je viditelná 

při jednání a uplatňuje se při improvizaci. 

2. Zaujetí hrou se rozumí hluboké soustředění na činnost. Dítě okolní svět 

nevnímá a svou činnost (hru) nechce přerušit. 

3. Radost a uspokojení ze hry na dítěti poznáme z výrazu jeho tváře, z gest a 

pohybů, které vyjadřují nadšení a spokojenost. 

4. Tvořivost se projevuje v novém přetváření skutečností a v jejich 

kombinování. Dítě projevuje schopnost vytvářet něco nového.  

5. Fantazie pomáhá dětem se dostat za omezení v jejich možnostech a obohacuje 

jejich představy a zkušenosti. 

6. Opakování je velice podstatným znakem hry. Dítě je rádo, když si může 

znovu vyzkoušet situaci, kterou již zná a tak trénovat určité dovednosti. 

Když dítě, při hraní si, přijme roli, hra dostává další dimenzi. Dítě může 

prozkoumávat jednání druhých a naplňuje svou roli podle zkušeností a představ. Svou 

roli také ověřuje ve vztahu k ostatním rolím. (Koťátková, 2005)  

Tyto atributy se nevztahují ke hrám obecně, ale jsou zaměřeny na hru 

předškolních dětí a dětí mladšího školního věku. Z vlastní zkušenosti vím, že se 

jednotlivé charakteristiky více či méně vyskytují u různých druhů her. Například 

fantazie a přijímání rolí je nejvíce zastoupena ve fantazijních hrách „na něco“, tvořivost 

a zaujetí můžeme často pozorovat ve hrách konstruktivních a radost a spontánnost je 

velice dobře zřetelná při pohybových hrách a při dostatečném prostoru pro volnou hru. 

Na rozdíl od Koťátkové, která popsala konkrétní znaky hry, v knize Vladimíra 

Boreckého „Světy hraček“ (1982) se autor zaměřil na podstatné rysy, které určují 

strukturu hry. Vymezení těchto rysů nám pomůže nejen pro porozumění hry, ale i pro 

odlišení od činností, které hru připomínají, ale hrou nejsou.  

Ke každé hře náleží moment, který jí dává smysl. Je to ale především vnitřní 

smysl, který má hra pro hrajícího. Nejde zde o vnější význam, který sdílí pozorovatel, 
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nebo i hráč, než se ke hře rozhodl. Tento smysl není dán předem a rozvíjí se až 

v průběhu hry. Tento smysl spočívá ve hře samotné, v napětí, v zážitku nejistoty a 

náhody a ve vyústění do prožitku, při kterém dominuje pocit svobody. Ve svobodné hře 

se takto uskuteční plná svoboda seberealizace. 

Dalším podstatným znakem hry je zdvojování. Hra je prožívána ve fantazii, ale 

přitom zůstává ve skutečnosti. Hrající je ve své představivosti někým jiným, zcela se 

vžívá do své role a podle toho jedná. Napodobuje pravděpodobné chování dané osoby 

(role) přičemž čerpá pouze ze svých dosavadních zkušeností. Hrající se stává sám 

předmětem své vlastní hry.  

Ve hře můžeme pozorovat zcela specifický čas hry. Přestože je hra časově 

omezena svým začátkem a koncem, její atmosféra nám dává pocit prožití vnitřní 

nekonečnosti. Podobně jako čas hry prožívá hrající prostor hry. Přestože je prostor pro 

hru vymezen, není brána jeho hranice jako omezení. Stejným způsobem hrající vnímá i 

fyzikální principy. 

Ke každé hře také náleží nástroj hry – hračka. (viz. kapitola 1.2.hračka) 

(Borecký, 1982) 

Oba výčty znaků nám pomáhají v odlišení hry od činností, které hru pouze 

připomínají. Každá činnost dítěte nemusí být hrou. K tomu, abychom to dokázali 

rozlišit, nám pomáhají právě rysy hry, které strukturu určují, a znaky, které ve hře 

z větší míry probíhají souběžně. Přesto každý z autorů má pohled na znaky hry odlišný. 

Koťátková je popisuje více z pohledu pedagogického a z hlediska psychiky dítěte, jako 

například to, co dítě při hře dělá, co prožívá a jak se při hře projevuje. Kdežto Borecký 

vyčleňuje znaky ze hry samotné, aniž by kladl důraz na toho, kdo si hraje. Přesto 

některé znaky, které uvádějí oba autoři, jsou si přibližně podobné. Například 

spontánnost a pocit svobody (aby dítě mohlo být spontánní, musí mít zároveň pocit 

svobody), fantazie a hrové zdvojování (díky fantazii hra může být prožívána v dimenzi 

zdání a přitom zůstat ve skutečnosti) a radost a samoúčelnost hry (díky tomu, že má hra 

svůj smysl sama v sobě dítě pocítí v emocionálním vyladění radost a další prožitky). 

 

1.1.4. Druhy her 

Stejně obtížné, jako je určit příčiny lidského hraní si, je i vyrovnání se 

s problematikou členění her. Jiří Němec se snaží ve své knížce „Od prožívání 

k požitkářství“(2002) porovnat různé druhy členění her od autorů, které se této 
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problematice věnují. „Je velmi komplikované najít kritérium a způsob třídění, které by 

vyhovovaly podmínkám naší práce, neboť rozmanitých her je značné množství a stěží se 

rovněž hledá klíč pro jejich vzájemné srovnávání.“ (Němec, 2002, str. 17) 

Každý autor dělí hru podle svých kritérií. Pro dělení her se měřítkem může stát 

věk, pohlaví, místo, čas, rozvíjená schopnost apod.  

Pedagogika často člení hry podle toho, kterou vědomost, dovednost, psychickou 

funkci nebo charakterovou vlastnost bude dítě prostřednictvím hry procvičovat nebo si 

osvojovat. Důvodem je, že jako věda o výchově, chápe hru jako metodu k dosažení 

výchovných cílů.  

V tomto se podle mého názoru liší od psychologie, která člení hry především 

podle toho, jakou funkci hra plní z hlediska dítěte samého nebo z hlediska jeho rozvoje 

osobnosti. Při třídění se dopouštíme nepřesností, jelikož se jen těžko najde typ hry, 

který by směřoval pouze k rozvoji jedné ze složek. Proto se hry třídí podle převládající 

rozvíjející vlastnosti. (Němec, 2002) 

F. Šeracký (in Němec 2002) ve sborníku věnovaném mateřské škole rozděluje 

hry podle vnitřních a vnějších činitelů. Mezi vnitřní uvádí např. pohlaví či nadání a 

mezi vnější např. hračky, spoluhráče, prostředí. Dále hry člení na individuální (hry 

destruktivní a konstruktivní, mluvení, běhání) a sociální (divadelní hry, hry se 

spoluprácí). Jedno z dalších členění je podle funkcí, které rozvíjejí. Na speciální (hry 

rodinné) a obecné (smyslové, pohybové, intelektuální). 

Velice podrobně roztřídil hračky Miloš Zapletal (in Němec 2002) ve své 

encyklopedii her. Hry třídil podle věku dítěte, počtu hráčů, pohlaví, místa, výchovné 

složky (estetické, rozumové, smyslové, konstruktivní), času, roční doby atd. Také se 

věnoval třídění her podle psychologického hlediska. Hry funkční jsou přirozené dítěti v 

kojeneckém období. Uplatňuje při nich senzomotorické funkce (pohyby nohou, hlavy, 

vydávání zvuků atd.). Na konci tohoto období se začínají objevovat hry manipulační. 

Dítě manipuluje s předměty, čmárá, skládá kostky atd. Receptivní hry začínají od roku 

dítěte a vrcholí v jeho čtyřech letech (poslouchání pohádek, prohlížení obrázkových 

knížek atd.). Asi ve dvou letech dítě začíná hrát napodobovací hry. Dítě se snaží 

napodobit okolní svět (např. krmí panenku). Na ty navazují kolem čtvrtého roku hry 

úlohové, při kterých dítě fiktivně přebírá životní předlohy a jedná podle fantazie. Hry 

konstruktivní jsou dalším stupněm her manipulačních. Pozorujeme je od druhého roku a 
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často přetrvávají až do staršího školního věku. Při tomto druhu hry je dítě motivováno 

výsledkem své činnosti. (Němec, 2002) 

Vývoji hry a jejím vlivem na psychiku se budu podrobněji věnovat ve 2. kap. 

Funkce hry ve vývoji dětské psychiky v předškolním věku. V této kapitole chci jen 

nastínit, že členění her není jednotné a odlišuje se podle autorů.  

Podle V. Boreckého, třídění her bývá často podřizováno vnějším, druhotným 

významům hry. Například rozdělení her z hlediska schopností a dovedností, z hlediska 

předmětů hry (funkční konstruktivní), z hlediska počtu hráčů, místa hry, věku, pohlaví a 

z mnoha dalších obsahových hledisek, kterým jsem se v předchozím odstavci věnovala. 

Borecký však považuje za nejvhodnější klasifikaci schéma od francouzského 

myslitele Rogera Cailloise, který ve své knize „Hry a lidé“ neroztřídil hry podle 

vedlejších hledisek, ale podle povahy jejich vnitřního smyslu. (Borecký, 1982) 

Caillois třídí hry na čtyři hlavní skupiny a popisuje vliv her na charakter kultur. 

Hra je pro něj důležitým společenským jevem, který má vliv na fungování společnosti.  

První kategorií, kterou Caillois uvádí jsou hry agonální. V nich jde o princip 

boje a soupeření. Jsou to například hry jako je fotbal, šachy, nejrůznější závody apod. 

Smyslem je dosáhnout vítězství pomocí obratnosti a úsilí a předvést tak svou převahu. 

Cílem střetnutí není způsobit druhému vážnou újmu. Patří sem ale i hry, ve kterých 

hráči nesoupeří přímo (např. alpinismus, lov, křížovky).  

Druhou kategorii nazval autor aleatorické hry. Tyto hry jsou protikladné ke hrám 

agonálním. Výsledek totiž nezáleží na hráči, ale na osudu. Jde v nich o princip štěstí a 

náhody. Smyslem hry je výzva osudu, člověk nemusí projevovat aktivní vůli (např. 

veškeré hazardní hry, dětská rozpočitadla apod. 

Třetí kategorie je postavena na principu nápodoby a předstírání. Autor přiřadil 

k tomuto druhu slovo mimikry. Smyslem je předstírat a přesvědčovat sebe i druhé o 

opaku skutečnosti. Patří sem hra s hračkami, loutkami, ale i hraní rolí, přestrojování a 

maskování.  

Poslední kategorií, kterou Cailloise uvádí jsou hry spojené se slovem ilinx. To 

znamená hry které působí závratě. Lze je nazvat souhrnným názvem vertigonální hry. 

Mají za cíl vnést do vědomí paniku, zmatek a ohrozit fyzickou rovnováhu. Jde o 

objevné hry malých dětí, hry s prvky skoků, pádů a houpání. 
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V každé z těchto oblastí Caillois provádí další členění, které vychází od 

bezprostřední hravosti bez pravidel až po komplikované hry s pevnými pravidly. 

(Caillois, 1998, Borecký, 1982)  

Další třídění her popisují autoři Mišurcová, Fišer, Fixl v publikaci hra a hračka 

v životě dítěte.  

Z pedagogického hlediska se hry dělí na dvě větší skupiny.Jsou to hry tvořivé a 

hry s pravidly. Při tvořivých hrách si dítě samo volí námět i průběh hry. Můžeme je také 

nazývat spontánní nebo volné. A na ně, z hlediska ontogeneze navazují hry s pravidly, 

které obsahují hry pohybové a hry didaktické. (Mišurcová, Fišer, Fixl, 1980) 

Nyní se budu podrobněji věnovat oběma základním skupinám, které byly 

vyčleněny z pedagogického hlediska třídění. Chtěla bych obě skupiny více popsat 

z důvodů objasnění rozdílů a z hlediska návaznosti na empirickou část. 

 

1.1.4.1.  Hra řízená a didaktická 

Podle S. Koťátkové (2005) je společným znakem těchto her přítomnost někoho, 

kdo hru ovlivňuje. Především volí cíle, náměty, pravidla a organizaci. Zároveň má 

každá hra v sobě něco specifického.  

Hra řízená se nejčastěji objevuje v pedagogické terminologii. „Je jím převážně 

myšlena hra, kterou někdo skupině dětí zadává nebo spontánní hru dětí začne 

usměrňovat a ovlivňovat, např. vymezením místa, postav, pravidel a má rozhodující hlas 

při řešení jejich dodržování“(Koťátková, 2005, str. 53) 

V heterogenní skupině to může být starší a aktivnější dítě, ale v pedagogických 

situacích to bývá učitel. Nebývá u těchto her prvořadé nacvičení určité dovednosti a 

nemívají významnější didaktický cíl.  

Na rozdíl od toho hra didaktická, která spadá do podskupiny her řízených je 

charakteristická velkým podílem pedagogického cíle a je chápána jako výchovně – 

vzdělávací práce. Učitel motivuje, zadává, provází, stimuluje, opravuje výsledky, 

oceňuje a nabízí další kroky.  

Didaktická hra však nemusí být nutně organizovaná učitelkou, ale aktivita může 

být přenechána dětem. Učitel si však musí být vědom didaktického cíle a měl by dětem 

dát didakticky orientovaný materiál. U této formy se významně využívá vlastní 

potenciál dětí a jejich herní schopnosti a dovednosti. Na konec je velmi důležitá zpětná, 

slovní reakce učitele, kterou se upevňují důležité postupy a výsledky poznávání. Učitel 
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by měl slovně provázet to, jak dětskou hru viděl, a podpořit ten didaktický přínos, který 

děti samy získaly a učinily. (Koťátková, 2005) 

V této oblasti existují i omezení, která se vztahují na věk, velikost nebo 

charakteristiku skupiny. Například didaktická hra u předškoláků se bude lišit od 

stejného druhu hry batolat v rozdílných zaměření hry a především v délce jejich 

pozornosti. Také se tento typ začleňuje do her starších dětí mnohem častěji. 

 

1.1.4.2.  Volná hra 

Ještě do nedávna se v mateřských školách plánovaly hry v čase, který by měl být 

věnován pro volnou hru dětí. Hrou se stále myslí něco důležitého, co učitelka musí buď 

organizovat, nebo přetrpět. A když některé učitelky nechají prostor pro volnou hru, 

mnohé z nich neví co dělat. Jsou i situace, kdy se mohou cítit rozpačitě, a to když mají 

vysvětlit svoji pozici při této hře. Bojí se, aby nebyly napadány z nicnedělání. Přitom 

jeden z hlavních znaků jejich profesionality je právě to, že dětem tuto plnohodnotnou 

hru umožní a budou je při tom pozorovat a v případě potřeby zasáhnout. Vytváření 

podmínek, které stimulují ke hrám však není úplnou samozřejmostí. Znamená to, že 

učitelka ví o věkových a individuálních zvláštnostech, citlivě vnímá a reaguje na 

stimuly přicházející z okolního světa, které děti nejvíce zajímají a je schopná nabídnout 

a připravit podněty inspirující k volné hře. Pro dítě do šesti let je čas pro volnou hru 

nezbytný. Díky volné hře jsou naplňovány na příklad potřeby, zkušenosti, vědomosti a 

dovednosti dětí. 

Činnost, kde si dítě samo zvolí námět a záměr, chce spontánně cosi 

prozkoumávat, zkoušet, ověřovat a vytvářet nazýváme volnou hrou. Dále podle potřeby, 

nebo podle dohody s herním partnerem si volí hračky, zástupné nebo doplňkové 

předměty, místo ke hře a jeho úpravu, role a způsob jejich ztvárnění. Dítě si tedy při 

volné hře samo volí námět, cíl a prostředky. Pokud dítěti není dán dostatečný prostor 

pro volnou hru, ubíráme mu i prostor pro jeho celkový vývoj. Neměli bychom brát 

volnou hru jako ztrátu času, ale věnovat jí dostatek prostoru a brát jí vážně. Dítě totiž 

vycítí, když pro okolí nemá jeho hra žádnou hodnotu a je podceňována. Ztrácí tak 

důvěru ve své vlastní zdroje a před nástupem do školy se může odnaučit hrát si. 

Naprostá většina dětí si dokáže hrát bez iniciativy dospělého, pokud ne, je to závažný 

důvod k obavám. Dítě může být buď nemocné, nebo je přinucené žít v jiném než 

v dětském světě. Také to může poukazovat na málo podnětů, nebo na jejich 
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jednostrannost. Pro dítě je volná spontánní hra možností jak prozkoumat vše s čím se 

setkává, a současně poznávat své rozvíjející dispozice. Dále v ní využije své myšlení, 

zkušenosti, dovednosti a představy ke své radosti a chuti poznávat a řešit. Může přitom 

dělat chyby a zároveň hledat jejich nápravu. Také zkouší navazování vztahů a kontaktů. 

Snaží se své nápady sdělit a obhájit, ale také přizpůsobit se či unést odmítnutí. Ve volné 

hře dítě uplatňuje svoji aktivitu a seberealizuje se podle svobodné volby, svého tempa a 

svých možností. Zároveň se při hře uvolní a očistí od nejistot a od obav. Učitelky by se 

neměly bát nechat dětem jejich problémy a předat jim za ně odpovědnost. Měly by je 

ale maximálně povzbuzovat a vytvořit jim vhodné podmínky. Učitelky by měly více 

věřit samostatnost dětí. (Koťátková, 2005. Caiatiová, 1995) 

„Volná hra dovoluje používat vlastní tempo i způsob přicházení na kloub 

fungování okolního světa prostřednictvím spontánního učení“(Koťátková, 2008, str. 

105) 

 

1.1.4.2.1. Homogenní skupina při volných hrách 

Tuto kapitolu jsem zařadila z důvodu teoretického seznámení se specifiky hry ve 

věkově homogenní skupině, kterou jsem ve svém výzkumu pozorovala a následně 

zpracovala v empirické části.  

Úzce homogenní skupina se zdá být pro děti tříleté a čtyřleté z mnoha důvodů 

nevýhodná. Mohou se v ní posilovat projevy úrovně nezralosti, jako například smutek 

z odloučení, komunikace činem, touha hrát si ve stejnou dobu se stejnou hračkou, nízká 

míra dovednosti je řešit. Jsou to nejvíce problematické projevy chování ovlivňující 

oblast hry, které vyplývají z dětského egocentrizmu. 

Pozitivní důsledky má homogenní skupina především u starších dětí. Uplatňuje 

se variabilita při seskupování podle zájmů a dovedností jednotlivců. (Koťátková, 2005) 

 

1.1.5. Funkce hry 

1.1.5.1. Funkce hry pro společnost 

O odpověď na to, jaká je podstata hry, v čem tkví její význam pro život a co to 

vlastně hra je, se snaží mnoho autorů. Některé z přístupů už jsem zmínila 

v předcházejících kapitolách. Zde se budu podrobněji zabývat tím, jaké specifické 

typologie herních funkcí existují. Ti z autorů, kteří se snaží o výklad z hlediska 

biologického a psychologického, funkci hry vidí v tom, že hra umožňuje vybití 
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nadměrné energie, slouží jako odpočinek po práci, je formou přípravy na život, nebo že 

je projevem napodobivého pudu.  

Funkce her se proměňují od monofunkčních k multifunkčním a závisejí na 

historicko-kulturním období společnosti. Mají nejen obecné výchovné funkce, které 

jsou pedagogikou dále rozvíjeny, ale mají také funkce kompenzační a rekreační, kterých 

hojně využívají i další lidské oblasti.  

Hra v sobě skrývá několik funkcí současně. V historii však byla hra zaměřená na 

jednu oblast. Hra mohla naplňovat estetickou, náboženskou nebo kultovní funkci. 

Postupně bylo pojetí rozšiřováno až do současnosti, kdy jen stěží vypozorujeme jednu 

hlavní funkci. Z obecného hlediska tak docházíme k tomu, že hra má funkci výchovnou. 

(Mišurcová, Fišer, Fixl, 1980)  

Na hru se můžeme podívat jako na fenomén, který má podobné funkce jako 

kultura nebo výchova. V souvislosti s výchovou se uvádí především funkce 

transformační (zajišťující vývoj lidstva) a sociogenetická (vývoj státu nebo skupiny a 

ontogenetická (vývoj jedince). Pro hru je ale charakteristické, že se její funkce mění a to 

nejen v závislosti na druzích her, ale v souvislosti s filozofickými, kulturními a 

politickými proměnami v různých vývojových etapách dějin lidstva. Funkce hry je 

obsažena v konkrétní dějinné etapě ve významu a poslání doby, ať už se jedná o 

jednotlivce nebo o celé společenství.  

Funkce hry jsou vnímány dítětem a vychovatelem zcela odlišně. Zatímco hra pro 

dítě plní funkci radostného a smysluplného zážitku, pro vychovatele je prostředkem, 

kterým může u dítěte příjemným způsobem rozvíjet své pedagogické záměry. (Němec, 

2002) 

 

1.1.5.2. Funkce hry pro dítě 

To, jakou má funkci volná hra pro dítě jsem již popsala v kapitole 1.1.2.2.Volná 

hra. Nyní bych se ráda zaměřila na hry obecně a jejich funkce pro dítě. 

„Hra je základní potřeba dětí a předškolní období by jí mělo dovolit naplňovat 

v její intenzivní podobě“ (Ko ťátková, 2008, str. 105) 

Již nikdo nepochybuje, že hra je součástí předškolního věku. Hra batolat a 

mladších předškoláků je učitelkami i rodinou oceňována a přijímána. Bohužel u dětí 

staršího předškolního věku se můžeme často setkat s tím, že veřejnost hru zpochybňuje 

a přitom zcela opomíjí její skutečnou hodnotu. Někteří lidé v ní nevidí její vzdělávací 
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funkci, ale chápou ji jako čistě odpočinkovou aktivitu, nebo dokonce jí má za ztrátu 

času. Okolí se jim snaží nabízet nejrůznější podněty a organizované jednotky a děti si 

často neumějí naplnit čas vlastní iniciativou a seberealizací. Tyto dovednosti jsou 

rozvíjeny právě volnou hrou (Koťátková, 2008) 

Jednou z další funkcí hry je její významné působení na život dítěte v oblasti 

kognitivní a sociální. Hra vzniká z vnitřní potřeby dítěte. Jejím silným spouštěcím 

mechanismem je radost z činnosti, při které se uplatňuje vnitřní motivace a tzv. flow 

motivace. Dítě si zkouší určité role, protože ho to zajímá, ne pro to, že by se vědomě 

chtělo něco naučit. Ve volné hře dítě dostane čas a prostor na to, aby mohlo prožít a 

uplatnit celou škálu emocí.  

Hra dítěti umožňuje aktivně se vyrovnávat s podněty z okolí, proměňovat je, aby 

je mohlo pochopit a přijmout, vracet se k nim, aby si prozkoumané věci mohlo užít a 

z toho všeho se radovat a těšit a mít chuť znovu se do hry pouštět. (Koťátková, 2008) 

Co se týká sociální oblasti, hra umožňuje uspokojování touhy po společnosti. Dítěti 

umožní komunikovat, spolupracovat i soutěžit s kamarády a protivníky. Podle mého 

názoru je pro dítě tato zkušenost nezastupitelná a velice důležitá pro jeho správné 

sociální naladění, které se projevuje i v dospělosti. (Němec, 2002) 

 

1.1.5.3. Funkce hry pro vychovatele 

Vychovatel má při pozorování hry možnost vidět co dítě zajímá, o co se snaží, 

jaké úrovně dosahuje v senzomotorických, řečových a komunikačních dovedností. 

Pokud vychovatel pozoruje volnou hru dítěte, je pro něj snazší zvolit pro něj zajímavější 

hračky a pomůcky. Snáz jeho hru ocení a usměrní, bude do ní lépe vstupovat a dětské 

jednání a snahy lépe podnítí. (Koťátková, 2008) 

 

1.2. Hračka 

1.2.1. Vymezení hračky 

K většině her náleží také nástroj hry, a tím je hračka. Takto uvádí hračku V. 

Borecký ve své knize „Světy hraček“ (1982). Hračkou se může stát jakýkoli předmět, 

pokud je použit v hrové situaci a hrajícím si subjektem. „Ke hře mohou sloužit jak 

předměty, které si děti samy náhodně vyhledají – kamínky, špalíčky, provázky, tak 

hračky zhotovené z materiálů, které poskytuje příroda v nejbližším okolí – ze dřeva, 

hlíny, přírodnin.“(Opravilová, 1979, str. 5) 
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Díky obraznosti může předmět přijmout nový význam a ztratit svá předmětná 

určení. Dítě, které si hraje s předmětem, jako s hračkou, se pohybuje ve dvou dimenzích 

- ve skutečnosti a v iluzi. Hračka je skutečným předmětem, zároveň ale díky fantazii 

otevírá tajuplnou realitu. (Borecký, 1982) 

„Většina her potřebuje materiální podnět – hmotný předmět, ať již skutečnou věc 

z okolí dítěte, nebo předmět pro hru speciálně určený – hračku. Hračka jednak pomáhá 

dítěti vytvářet představované podmínky ve hře tím, že odráží v realistické nebo 

stylizované formě svět, v němž dítě žije, jednak motivuje jeho činnost tak, aby se v ní 

mohlo plně a všestranně projevit a vyžít. Hra s dobrou hračkou podněcuje fantazii 

dítěte a tvořivé myšlení, podporuje tělesný rozvoj a připravuje na společný život 

s ostatními lidmi.“ (Mišurcová, Fišer, Fixl, 1980, str. 32)  

Hračky ovlivňují vývoj a výchovu dětí a jsou cennou hodnotou každé 

společnosti a každého národa. Dále, autorka publikace „Současná hračka“ (1979), Eva 

Opravilová uvádí, že se ve hračce projevuje vztah starší genderace k dětem. V hračce 

můžeme najít civilizační úroveň výrobců, jejich způsob života a smysl pro krásu.  

V poslední době ale pozoruji, že se z hraček stává víc a víc pouze komerční 

zboží, které láká cílovou skupinu na často kýčovitý vzhled s křiklavými a nevkusnými 

barvami. A právě tyto hračky děti nejvíce omrzí. Za krátkou chvíli se dožadují další 

nové hračky a domnívám se, že díky tomu patří herní průmysl k ekonomicky 

nejsilnějším odvětvím.  

I přes rozdílnou vyspělost kultur, místo a čas se hračky navzájem velice 

podobají. Hračky plní mnoho funkcí. Především by ale měly dětem přinášet radost, 

citové uspokojení a rozvíjet schopnosti dítěte. 

Při jejich výběru bychom měli přihlížet k tomu, jestli hračky dopovídají věku 

dítěte, pro které jsou určené, zda umožní více druhů činností, zda ponechávají prostor 

pro fantazii, zda jsou z hlediska materiálu hygienicky nezávadné a zda jsou pro děti 

srozumitelně zpracované. (Opravilová, 1979) 

 

1.2.2. Historie 

 V. Borecký se ve své knize „Světy hraček“ (1982) zajímá také o jejich historii. 

Zmiňuje zde předměty starých civilizací, které byly nalezeny při vykopávkách a 

připomínají hračky. Nelze o nich s jistotou říci, zda šlo přímo o hračky určené výhradně 

ke hře, nebo zda sloužily jako obřadní náboženské nástroje. Výzkumy přírodních 
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národů však dokazují, že se tyto funkce nevylučují. Indiáni z kmene Hopi dávají dětem 

kultovní figurky z ukončeného obřadu na hraní. Podobnost můžeme najít i v Evropě, 

kdy se po vánočních svátcích figurky z betléma stávají běžnými hračkami. (Borecký, 

1982) 

„Podobně jako hry, jež si děti hrají, i hračky, figurky, sošky a panny byly dříve, 

než se staly hračkami dětí, součástí světa dospělých.“ (Millarová, 1978, str. 270) 

Zajímavá je i podobnost hraček z různých období a oblastí, jako je například 

míč, řehtačka, vlček, zvířecí figurky, píšťalky napodobující zpěv ptáků, loutky, atd. 

V antice se setkáváme s mnoha předměty, které byly po ukončení svátků a 

slavností přenechány dětem. Byly to například píšťalky, řehtačky, bubínky, ale i loutky, 

panenky a vojáčci.  

Ve středověku byl hlavní hračkou rytíř na koni. Již ale máme také doklady o 

prvním loutkovém divadle (14. stol.) a prvním profesionálním výrobci panenek, který si 

založil v roce 1413 v Norimberku svou živnost. 

V 16. stol. dochází k velkému rozvoji výroby hraček. Rozšiřuje se loutkové 

divadlo, domečky a z této doby také pochází houpací kůň.  

K velkému rozmach výroby olověných vojáčků dochází v osmnáctém století. 

Během 19. stol. se samozřejmě sortiment hraček značně rozšiřuje, ale základní prvky 

jsou z velké části dány minulostí. (Borecký, 1982) 

Hračky lze třídit podle různých kritérií. Kromě času jejich vzniku to je například 

lokalita nebo region či typ hry, k níž směřuje. V následujících podkapitolách se 

některým z těchto skupin hraček budu podrobněji věnovat. 

 

1.2.3. Lidová hračka 

Lidové hračky původně vznikaly jako předměty, které sloužily k výchově dětí. 

Postupně se také začala cenit jejich estetická funkce a dnes je zahrnujeme do oblasti 

lidového výtvarného umění jako doklad o estetickém cítění našich předků. Lidová 

hračka v sobě také uchovává estetické hodnoty a zpředmětňuje psychologické 

zkušenosti generací, které je používaly.  

Pro českou lidovou tradici jsou charakteristické dřevěné hračky, které byly zprvu 

vyřezávané a později soustruhované. Jsou to například panenky, koníčkové, husaři, atd. 

Pro moravskou lidovou tradici jsou zase charakteristické hliněné hračky. Je to 
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především nádobíčko, jako kopie nádobí pro dospělé, figurky ptáčků a zvířátek atd. 

Nejvíce hraček se ale vyrábělo pro jesličky. (Mišurcová, Fišer, Fixl, 1980) 

 

1.2.4. Panenka 

Jedním z druhů hraček jsou ty, které reprezentují lidské postavy. Jsou to 

například loutky, různé figurky vojáků, panáčků, bojovníků a panenky. Existují druhy, 

se kterými si více hrají dívky (př. panenky), chlapci (př. bojovníci) a druhy neutrální 

jako jsou divadelní loutky. Můžeme pozorovat i odlišný charakter hry s danými typy 

postav. Vždy se jedná o simulaci, ale někdy je postava předmětem k identifikaci a 

někdy objektem. Například hra s panenkou, se kterou dítě manipuluje a zároveň se s ní 

ztotožňuje (identifikace) a panenka jako miminko, o něž se dítě simulující matku stará 

(objekt). 

Panenka je hračkou, kterou najdeme ve všech částech světa stejně dnes jako 

v minulosti. Dříve souvisela panenka s náboženským kultem. S dobou se měnil i 

materiál, ze kterého se panenky vyráběly od přírodnin přes porcelán, gumu, papír, 

umělou hmotu apod. Když se společnost začala diferencovat, vznikaly panenky jak pro 

chudé vrstvy (z hlíny, listí, dřeva, kukuřice apod.), tak pro bohaté (ze slonoviny, perel a 

stříbra). Panenky jsou odrazem doby a kulturního prostředí, ve kterém vznikly. Jsou 

v nich patrné i estetické názory každé doby. To se projevovalo jak ve vlastním 

výtvarném pojetí, tak v jejich oblékání. V osmnáctém století existovaly pany - modelky, 

které sloužily především dospělým a měly za úkol informovat o módě. Panenka 

miminko, o kterou se mohlo dítě starat a simulovat tak vztah matka dítě vznikla teprve 

v 19.stol. (Mišurcová, Fišer, Fixl, 1980) 

Panenky v Evropě se odvozují od dřevěných sošek císařoven. V Japonsku byly 

panenky, které měly podobu celého císařského dvora, kupovány dcerám. Když se vdaly, 

braly si je s sebou do svého nového domova a později je věnovaly svým dcerám. 

Panenky mají v Japonsku dokonce svůj svátek, o kterém dívky sošky uctívají a hrají 

s nimi příběh ze života císařů a císařoven. (Millarová, 1978) 

S. Millarová (1978) uvádí, ve své publikaci „Psychologie hry“, že panenka 

reaguje a rozvíjí mateřský instinkt dívek. Ovšem americký psycholog Hall (in 

Millarová, 1978) napsal, že rodičovský instinkt je při hře s panenkami daleko méně 

výrazný, než se obecně předpokládalo. 
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Současné panenky mají dvě základní podoby. Je to panenka simulující miminko 

a panenka simulující dospělou ženu (např. Barbie). Hra s nimi je zásadně odlišná jak 

z hlediska motivace, tak průběhu. V obou však můžeme najít mimo jiné i osvojování si 

určitého aspektu feminity (ženské role, kterou si dítě postupně osvojuje). Tím se však 

neříká, že by šlo o důsledek určitých biologických mechanismů, např. mateřského pudu. 

Myslím si, že je zde důležité naopak sociální učení, kterým si osvojujeme i takové 

chování, které nemá žádnou vazbu na nějaké biologické dispozice.  

V západní společnosti si jen málo dětí nehraje s panenkou. Mezi čtvrtým až 

dvanáctým rokem si děti s panenkami hrály nejvíce. Pro děti mladší tří let je důležitější, 

aby byla panenka vyrobená z měkké a flexibilní látky, než aby měla dokonalé rysy v 

obličeji. Také tyto děti neužívají panenku v roli „nemluvněte“, ale většinou zastupuje 

dospělé, nebo i starší děti a vrstevníky. Ve výzkumech se zjistilo, že panenkám jsou 

připisovány city, které se u dětí objevovaly nejvýrazněji. Jako například panenka se bojí 

blesků, strašidel, panenka zlobí atd. Většina dětí si myslela, že panenky emoce skutečně 

prožívají. Tudíž panenka je projekcí dítěte. To, co dítě zná od sebe, projektuje do 

panenky. Millarová zde vychází z egocentrizmu předškolního období. Panenka, která se 

též používá v dětské imitační hře, může sloužit dítěti jako „panák“, do kterého promítá 

své city, nebo ho uklidni, když se bojí. (Millarová, 1978) 

„Byly zjištěny určité preference, pokud jde o role, které jsou panenkám 

přisuzovány. Pro dívky představuje hračka častěji matku než otce, u chlapců je to 

v rovnováze. Podle některých pozorování šestileté děti v porovnání se čtyřletými dávají 

někdy přednost pannám stejného pohlaví, jako jsou samy, a dětem v permisivním 

rodinném prostředí představují panny ve fantazijní hře častěji dospělé lidi.“ (Millarová, 

1979, str. 270) 

 

1.2.5. Hračka a její psychologický vliv na dítě 

To, jak si děti hrají a jakým způsobem, ovlivňuje i počet a druhy hraček. 

Výzkum popisuje Millarová, S. ve své knize „Psychologie hry“ (1979). Výzkum byl 

prováděn na hřišti s různým množstvím vybavení. Při menším množství hraček 

navazovaly děti mnohem více vzájemných kontaktů a ke svým hrám více využívaly 

okolního prostředí, např. písek nebo bláto. Naopak rozsáhlé herní vybavení sice omezilo 

sociální kontakty, ale mělo velký vliv na stimulaci explorační a konstrukční činnosti. 
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Na tom, nakolik hračky povzbuzují, nebo utlumují sociální kontakty, se podílí 

nejen množství, ale i druhy hraček. Například děti předškolního věku budou častěji 

navazovat kontakty při hře s panenkou, než když malují, nebo si prohlížejí knížku. 

Použití nářadí důležité pro cvičení svalů, jako je tříkolka, šplhadla nebo houpačka, které 

děti používají ve svých fantazijních hrách tlumí sociální kontakt s dospělými.  

Můžeme se často setkat s názorem, že medvídkové, měkké hračky a vlněné 

přikrývky působí na mladší děti uklidňujícím dojmem. Není však jasné, zda pro redukci 

stresu by dítě dalo přednost hračce která je smyslům přitažlivá (jaká je na omak, jak je 

cítit, zda je teplá), nebo hračce se kterou má nějaký pozitivní emocionální zážitek, 

anebo zda převažuje vlastní činnost dítěte vzhledem k předmětu (zda se může tulit, 

dumlat, apod.). Pro malé děti je zřejmě důležitější jaké jsou hračky na omak než jejich 

vnější vzhled. 

Při pravidelné, opakované hře se známým objektem dochází k redukci vzrušení a 

dochází tak k uklidněné atmosféře a uvolnění. Známá hračka dítěti pomáhá přenést se 

přes nepříjemné situace, jako je strach či hněv a udržet si tak citovou rovnováhu. 

(Millarová, 1978) 

 

1.2.6. Hračka jako potřeba během vývoje 

Tímto problémem se zabývá mimo jiné psycholog L. Kubička v knížce „Hry a 

hračky ve výchově a zdravý dítěte“ (1954). Význam hračky pro dítě spočívá v tom, že 

umožňuje zjednodušení podmínek, které jsou pro hru nezbytné. Děti by určitě používaly 

raději skutečné předměty, ale jejich ovládnutí je nad jejich síly. Také by byly při hře 

omezeny na funkčnost konkrétních předmětů a nemohly by tolik využívat fantazii. Dítě 

je schopné si řadu hraček najít samo, ale přece jen ne všechno, co by ke hře 

potřebovalo. Je totiž omezené pouze na věci dosažitelné. Proto dítě, které nemá dostatek 

hraček bude v konfliktu s dospělým, protože se bude dožadovat předmětů, které slouží k 

jiným účelům. Není však vhodné ani velké množství hraček, jelikož by hračky neplnily 

svou hlavní funkci zjednodušení podmínek. 

V různých obdobích dítě potřebuje různé hračky, ale není potřeba každý rok 

kupovat novou sadu hraček pro určitý věk dítěte. Dítě si dokáže z téže hračky, pokud je 

vhodně zvolená, vzít v každém období to, co od ní potřebuje. Například kočárek, který 

jednoročnímu dítěti poslouží jako opora při nejisté chůzi. Dítě dvou až tříleté v něm 



25 
 

začne vozit panenky. Pro děti starší začne být pouhé vození jednotvárné a stává se tak 

součástí složitější hry.  

Nejmenší děti se spokojí s malou podobností hračky od skutečného předmětu. 

Například tužku bere jako vařečku, kolíček na prádlo jako auto. S rozvojem jeho 

vnímání si začíná uvědomovat nedostatky, kterých si dříve nevšimlo a rostou tak jeho 

nároky na realističnost hraček. 

Nejširšího věkového použití mají materiály, jako je modelína, písek, voda, papír 

a přírodniny, jelikož poskytují dětem největší volnost a tudíž si jí každé dítě přizpůsobí  

vlastním potřebám. (Šedivá-Jíchová, Kubička, 1954) 

 

2. Funkce hry ve vývoji dětské psychiky v předškolním věku 

V této kapitole se zaměřím na jednotlivé vývojové oblasti u dětí předškolního 

věku. Tak jako ve většině vývojově psychologických publikací budu tuto etapu chápat 

jako věk mezi třetím a šestým rokem.  

Tento věk je také někdy nazýván obdobím hry, protože dětská aktivita se 

projevuje především v herních činnostech a zároveň prostřednictvím hry dochází 

k rozvoji schopnosti dítěte. (Šulová, 2010) 

 

1.1.  Tělesný a motorický vývoj 

V předškolním období dítě vyroste průměrně o 5-7cm, končetiny se mu 

protáhnou a vyvíjejí se souměrnější proporce mezi tělem a hlavou. Jeho váha roste 

přibližně o 2-3 kg ročně. (Šulová, 2010) 

Motorický vývoj závisí na celkové aktivitě dítěte mezi třetím a šestým 

rokem.Dítě se zdokonaluje v růstu a kvalitě pohybové koordinace. Koordinace se 

projevuje v sebeobsluze – oblékání, skládání věcí, zavazování tkaniček, pečování o 

svoji hygienu. Pohyby jsou celkově plynulejší, přesnější, dítě je hbitější a pohybově 

elegantnější. 

Z hlediska hrubé motoriky dítě kolem tří let dokáže na malou chvilku (asi 2s) 

stát na jedné noze. Při chůzi ze schodů i do schodů střídá obě nohy a zvládá jízdu na 

tříkolce. Čtyřleté dítě přejde po nízké kladině, seskočí z lavičky a vydrží stoj na jedné 

noze delší dobu. Pětileté dítě zvládá bez problémů jízdu na koloběžce a v šesti letech by 

dítě mělo koordinačně zvládat jízdu na kole.  
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Rozvoj jemné motoriky je omezen probíhající osifikací ruky, která je dokončena 

až kolem sedmého roku. Ve třech letech dokáže navléct korálky na šňůrku a postavit 

z kostek „most“. Ve čtyřech letech z kostek umí stavět bránu a v pěti z nich staví 

schody. 

S rozvojem jemné motoriky také souvisí rozvoj kresby. Z počátku je to 

spontánní čárání, kdy jsou kolečko nebo čára dítětem popisováno pokaždé jinak až 

dojde ke schopnosti dobře napodobit tvary a spontánně malovat postavu člověka.  

Dítě zvládne ve třech letech nápodobu vertikální čáry a podle předlohy nakreslí 

uzavřený kruh. Ve čtyřech letech umí napodobit křížek podle předlohy a postava je ve 

fázi „hlavonožce“. V pěti letech umí napodobit kresbu čtverce dle předlohy, kresba 

postavy má základní části, ale provedení bývá ještě nedokonalé. Šestileté dítě umí 

napodobit trojúhelník a v kresbě lidské postavy se již objevují různé detaily. 

(Langmeier, 1998, Šulová, 2010) 

 Hry v předškolním období jsou často spojeny s pohybem, jako je sbíhání a 

vybíhání schodů, hopsání, skákání, lezení po žebříku, seskakování, stoj na jedné noze, 

házení apod. Dítě si ale rádo hraje s různými materiály – modelínou, kostkami, korálky, 

látkou. 

Problematikou motorického vývoje z hlediska hry se zabývá Koťátková ve své 

knížce „Hry v mateřské škole v teorii a praxi“ (2005). Při zdravém vývoji dítě již od 

narození deklaruje svou potřebu pohybovat se. Tato potřeba náleží mezi základní 

biologické potřeby člověka.  

Z počátku touží dítě po pohybu, který mu zprostředkovává někdo jiný, ale 

současně již začne s experimentováním s vlastním tělem. Většina dětí je velmi 

pohybově iniciativní, má z pohybu a hrových možností radost, vyhledává je a má 

schopnost se pohyby přirozeně učit a pracovat tak na svém tělesném rozvoji. Podílejí se 

na něm především volné pohybové aktivity, které jim dávají adekvátní typ zátěže. 

Nemusíme se bát, že by se dítě v pohybových hrách přetěžovalo, pokud je tělesná zátěž 

na maximu, dítě samo ztrácí zájem a činnost opustí. Nebezpečná situace může nastat, 

když je dítě k tělesnému a pohybovému výkonu nuceno a nemá k němu vlastní 

motivaci. Je důležité, aby ten, kdo se na výchově podílí nepromarnil dobu spontánního 

přístupu k pohybovému rozvoji a to nejlépe prostřednictvím hry. 

Základem motorických dovedností je pohybová experimentace, která je 

postupně prohlubována. Z počátku je náhodná a později záměrně vyhledávaná.  
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Kolem třetího roku můžeme pozorovat opakované „trénování“ nových 

pohybových dovedností. Dítěti přinášejí radost, uspokojování a veliké zaujetí. Můžeme 

také pozorovat, že jednotlivé dovednosti slučuje, propojuje a vymýšlí jejich varianty a 

nové pohybové kreace. Z počátku více napodobuje, například pohyby zvířat, a postupně 

přibývá pohybové tvořivosti. Tento jev můžeme velice dobře pozorovat při tanečních 

improvizacích a hrách. Při pohybových aktivitách, které obsahují znaky hry, se rozvíjí i 

osobnost dítěte, jeho odvahu, rozhodnost, překonávání nezdarů, poučení se z chyb. 

V tomto věku má dítě prozkoumáno místo kde žije i jeho vybavení a rádo je 

k pohybovému hraní využívá.  

Kolem čtvrtého roku dítě začíná napodobovat hlavní znaky určitých sportovních 

her a objevuje se u něj touha po soutěživosti. To vede některé rodiče k předčasné 

specializaci svých dětí na určitý sport. V tomto věku je pro ně ale důležité mít dostatek 

prostoru pro všestranný pohybový rozvoj. Lze si také povšimnout, že děti maximálně 

využívají rozsahu svých pohybů. Hrají si se svým tělem, jako by byl materiálem ke 

konstruování, proplétání a vyplňování prostoru.  

V pátém a šestém roce dítě začnou zajímat specifické pohybové možnosti. 

Vyhledává různé pomůcky, jako jsou například kolo, lyže, sáňky apod. Do zájmu dítěte 

se dostávají akrobatické hry s gymnastickými prvky. (Koťátková, 2005, Šulová, 2010) 

 

1.2.  Kognitivní vývoj 

Hmotnost mozku tříletého dítěte dosahuje přibližně trojnásobku hmotnosti při 

narození. CNS se stále poměrně rychle a plynule vyvíjí, dochází k propojování neuronů 

a k myelinizaci vláken.  

Z hlediska vývojové psychologie nastává po ukončení vývoje senzomotorické 

inteligence kolem druhého roku života dítěte, nová etapa symbolického 

(předpojmového) myšlení. Ve fázi symbolického myšlení, které u dětí trvá přibližně do 

čtvrtého roku, užívá dítě slov jako „předpojmů“. Ty jsou často založené na 

nepodstatných vlastnostech, protože dítě ještě neumí rozlišit konkrétní prvky od 

obecnosti třídy. V této fázi již tvoří úsudky, které jsou zatím prelogické a založené na 

analogiích. V tomto období je myšlení velice úzce vázáno na vlastní činnosti a osobní 

prožívání, můžeme ho označit jako antropomorfické, artificialistické a magické. Kolem 

čtvrtého roku se inteligence dětí dostává ze symbolického myšlení na vyšší úroveň 

intuitivního (názorového) myšlení. Dítě dokáže nyní uvažovat v celostních pojmech, 
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které vystihují podstaty vlastností. Dítě je ale ve svých úsudcích stále vázáno na to co, 

prošlo jeho smysly, i když oproti dřívější etapě můžeme hovořit o rozčleněném názoru. 

Při přesypání korálků z jedné sklenice s užším dnem do sklenice s dnem širokým, bude 

dítě tvrdit, že ve druhé sklence je korálků méně, i když vidělo, že žádné korálky nebyly 

ubrány. Dítě se v tomto období dokáže soustředit pouze na jednu dimenzi vlastností a 

pokládá je za stabilní. Symbolické i předoperační myšlení je stále vázáno na činnost 

dítěte a je v tomto smyslu egocentrické a antropomorfické. Až kolem šesti let je dítě 

schopné se dostat na práh logických operací a ze dvou známých soudů vyvozovat závěr 

(nový soud), i když musí jít zatím o konkrétní jevy. Nastupuje tedy stádium konkrétních 

situací. Jeho vnímání přestává být globální a začíná rozlišovat prvky vjemového 

obrazce. (Langmeier, 1998) 

Kognitivní schopnosti jsou tvořeny několika dílčími schopnostmi (percepcí, 

pamětí, myšlením a představami), na jejichž popis se nyní zaměřím. Při popisu se budu 

věnovat výhradně předškolnímu věku a vztahu mezi danou oblastí a herními aktivitami. 

1. Percepce: 

Vnímání dítěte je globální, tedy dítě vnímá povrchně a obrysově. Do věku tří let 

dítě vnímá především předměty, které ho mimovolně upoutají a s kterými může 

bezprostředně manipulovat. Ve zrakové a sluchové oblasti se citlivost analyzátorů 

výrazně zvyšuje. Přesto zůstává pro tento věk typická slabá ostrost vjemů a nepřesnost 

ve vnímání velikosti a proporcí (především u vzdálených předmětů). Kolem šestého 

roku se dítě již dokáže orientovat v okolí bydliště a ve větším městě umí najít orientační 

body. U předmětů, které dítě zná méně, používá mechanického a schematického 

vnímání. To znamená, že vyčleňuje vlastnosti předmětů a není schopné je spojit do 

celku. Vnímání se mění na analyticko-syntetické až s větším množství vědomostí a 

zájmů. To znamená, že děti mohou brát vlastnosti předmětů jako jejich součást až po 

určitých zkušenostech. (Kuric, 1986) 

2. Paměť: 

Do čtvrtého roku se uplatňuje především bezděčná paměť a od pátého roku 

nastupuje paměť záměrná. Převažuje paměť mechanická, konkrétní a krátkodobá. Po 

pátém roku nastupuje paměť dlouhodobá. Paměť se uplatňuje především v námětových 

a napodobivých hrách a při řešení hlavolamů. (Kuric, 1986, Mišurcová, Fišer, Fixl, 

1980) 
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3. Myšlení: 

Dítě se začíná zajímat o souvislosti světa okolo něj, ale chybí mu stále odlišení 

mezi psychologickou a objektivní realitou. Velice těžko zaujímá hledisko jiné osoby, 

myslí si, že ostatní mají stejný úhel nazírání. Charakteristický pro toto období je 

prezentismus, synkretismus (přesahování nelogických znaků) a převládání fantazie nad 

logickými skutečnostmi. (Šulová, 2010) 

4. Představy: 

Na začátku předškolního období dítě dává věcem tajuplný ráz, má velice živou 

fantazii a v hrách se často s fantazijními představami identifikují. Typický je dětský 

animismus, antropomorfismus a dětská konfabulace, která se někdy mylně považuje za 

lhaní. Děti ale tyto „lži“ většinou považují za pravdivá tvrzení. Nedovedou rozlišit mezi 

snem a skutečností a mluví o nich jako o zážitcích z minulého dne. Vytváření představ 

je založeno na skutečných a konkrétních prožitcích dítěte. Kolem šestého roku začíná 

animismus, antropomorfizmus a konfabulace ustupovat a dětské chápání světa se stává 

více reálné. (Kuric, 1986) 

Kognitivní vývoj podporují především hry senzomotorické a intelektuální. Do 

těchto kategorií patří hry funkční (přelévání vody, hrabání tunelů), námětové (na lékaře, 

na koně), napodobivé (mytí nádobí, chování panenky), fantastické a symbolické 

(ošetřování plyšového zvířátka, pastelka jako vařečka), konstruktivní, skládací a 

hlavolamy (skládání obrázků, vymotávání kroužků z drátěné hračky).  

Velký podíl na rozvoji mají právě konstruktivní hry, do kterých patří například 

hra na pískovišti. Dítě nejprve opakuje základní činnost přesypávání, kolem třech let 

začíná „péct“ bábovičky, později se naučí přepravovat písek v nákladních autech, 

vykopávat tunely a stavět hrady, pevnosti a další složité útvary. K rozvoji 

konstruktivních her slouží mimo přírodnin především stavebnice a další hračky 

didaktické, technické a logické.  

Myšlení a poznávání je součástí a důsledkem dětské hry. Čím více se rozvíjí 

myšlení, tím se hra stává složitější, a naopak, čím složitější způsob hry dítě používá, tím 

se urychlí komplikovanější způsob myšlení.  

V období senzomotorické hry (dítě do dvou let) se dítě projevuje v hrách více 

tělesně. Dítě se realizuje samotným činem a jeho přístup se neodvíjí od přemýšlení.  

Ve stadiu symbolické hry (dítě přibližně od dvou do čtyř let) převažuje 

egocentrizmus, tedy vnímání veškerého dění přes svůj zájem a přání. Preferované znaky 
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hry převládají a vše se točí kolem nich. Až ke konci předškolního období je dítě 

schopno najít významné znaky, které propojí a pomohou mu tak naplnit herní kroky. 

Díky hře, při které se snaží dítě pochopit chování věcí, s kterými vstupuje do interakce, 

se mohou rozvinout složitější formy myšlení a dochází tak i k různým formám učení. 

(Koťátková, 2005, Mišurcová, Fišer, Fixl, 1980) 

 

1.3.  Řečový vývoj 

Průměrné dítě ve věku tří let umí používat osobní zájmena, o sobě mluví v první 

osobě, užívá množného čísla a minulého času. Mělo by znát celé své jméno, pohlaví a 

nějaké krátké říkanky a písničky. Zná přibližně 700 i více slov. V tomto období dítě 

začíná také používat řeč k uvědomování si svých záměrů. Tím, že si své myšlenky na 

určitý záměr hlasitě opakuje, získává více času na jejich pochopení a lépe rozpozná a 

zafixuje si jejich smysl.  

Později, kolem čtvrtého až pátého roku si vyjadřování svých záměrů umí převést 

pomocí „vnitřní řeči“ a tím nad situacemi přemýšlet bez použití hlasového projevu.  

Na konci předškolního období dítě umí správně artikulovat, používat delší 

souvětí, zná různé říkanky a písničky a i jeho výslovnost by již měla být správná. U 

některých dětí se ještě může vyskytnout lehká patlavost, především u vyslovovaných 

hlásek ř, r, k, l, které se spontánně upravují ještě na začátku školního věku, nebo při 

logopedických cvičení. Před vstupem do školy dítě používá kolem 3500 slov a mění se 

struktura aktivního slovníku. Nejvíce používanými slovy jsou podstatná jména, zájmena 

a rozšiřuje se používání předložek a spojek.  

V celém předškolním období dochází ke zkvalitňování řečových dovedností. 

Řeč se rychle rozvíjí, to dítěti umožňuje získávání poznatků o sobě i okolním světě. 

Rozvíjí se například slovní zásoba (která se ale vyznačuje velkými individuálními 

rozdíly) a osvojování gramatických pravidel. (Šulová, 2010, Langmeier, 1998, Kuric, 

1986) 

Řeč jako aplikovaný jazyk hraje významnou roli při sociální integraci dítěte do 

určité skupiny a je především dorozumívacím prostředkem. Převládá tedy 

komunikativní složka. Jazyk ale souží také k myšlení. Tedy další důležitou částí řeči je 

kognitivní složka, která souvisí s růstem poznatků. Ty nemusí být založeny na vlastní 

zkušenosti, ale mohou být díky čtenému textu nebo popisu obrázků stimulované. Dítě 
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dokáže prostřednictvím expresivní složky řeči vyjádřit své pocity, prožitky a potřeby. 

(Šulová, 2010) 

 Prostřednictvím rozvíjející se schopnosti komunikovat, se zkvalitňují námětové 

hry (a naopak). Dítě pro ně vybírá nejrůznější komunikační prostředky, vžívá se do 

různých rolí a přetváří je podle svých představ a možností. Dítě velice uspokojuje, když 

může o podrobnostech svých her okolí informovat. Velkým přínosem pro námětovou 

hru bývá vzájemná komunikace mezi dětmi. Argumentování, naslouchání, vysvětlování 

a zvažování spoluhráčových připomínek je dítě schopné až kolem šestého roku. 

(Koťátková, 2005) 

Hry, které ovlivňují vývoj řeči jsou založené na konkrétním používání jazyka. 

Jsou to hlavně hry s říkadly, hry dramatické, námětové a fantazijní. 

 

1.4.  Emoční a vztahový vývoj 

Na začátku předškolního věku se dítě stává samostatnější. A to jak z hlediska 

udržování tělesné čistoty, kdy se umí ohlásit při potřebě vyprázdnění, ale vydrží i 

určitou dobu bez matky, pokud si je jisté, že nebude opuštěno natrvalo. Postupně se 

zapojuje do hry s ostatními dětmi podobného věku a hra se stává více kooperativní než 

paralelní. Na konci předškolního období by mělo být dítě sociálně a emočně „zralé“, 

tzn.: mělo by být schopno rozhodovat se bez podpory rodičů, podřídit se cizí autoritě, 

pracovat podle pokynů, chovat se podle pravidel, odložit naplnění svých přání a potřeb 

(zvyšování frustrační tolerance) a především kontrolovat svoje afekty a impulzy. 

Projevuje se i „zralost pro práci“. Dítěti již většinou nestačí hra, která má stále 

nenahraditelný význam, ale začíná se doma hlásit i o pracovní úkoly. (Langmeier, 1998) 

1. Emoční vývoj: 

V předškolním věku se u dětí začínají objevovat emoce jako je hněv, strach, 

radost, žárlivost a stud. Charakteristická je afektivnost a impulzivnost. Citové reakce se 

projevují většinou neúměrně vzhledem k podmětu, který je vyvolal. Dítě své reakce 

neumí tlumit a převládají afekty. Tomuto jevu se říká expresivní chování, které s věkem 

klesá. Emoce u dětí rychle vznikají a přecházejí v zcela odlišné (citová labilita). Mezi 

čtvrtým a pátým rokem se začínají vyvíjet vyšší city a dítě tak pomalu začíná ovládat 

své vnější projevy. Pro budoucí psychický vývoj je důležité aby převažovaly kladné 

citové reakce. V souvislosti s hrou, která dítě uspokojuje se objevuje radost, rozvíjí se 

smysl pro humor a prohlubují se citové vztahy. Často se vyskytuje negativismus, při 
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neúspěchu se vyskytují emoce jako je zlost, mrzutost, vzdor a trucování. K rozvoji 

mravního svědomí dochází až na konci předškolního období, kdy dítě začíná hodnotit 

své jednání. (Kuric, 1986) 

2. Vztahový vývoj: 

Aby nedocházelo k citové frustraci a deprivaci, dítě pro svůj vývoj potřebuje 

ochranu a lásku. Tu by měla zajišťovat rodina. V sociálních citech je láska k rodičům 

nejvíce zastoupena.Ve vztahu mezi sourozenci bývají city rozmanité a často se objevuje 

žárlivost. K cizím dospělým dítě zaujímá ostýchavý postoj. Citové vazby se projevují 

intenzivněji ve vztahu k dospělým. S vrstevníky se dítě nejčastěji setkává v hracích 

skupinách. Spoluhráči jsou z počátku vybíráni náhodně a vztahy mezi nimi jsou 

krátkodobé. U předškolních dětí se začínají objevovat sympatie a antipatie k některým 

osobám. Pokud dítě pociťuje antipatii ke spoluhráčovi, dostává se do konfliktu, který 

přerůstá až do agrese. Pokud se dítěti dostává plného citového uspokojení při hrách, je 

méně závislé na emocionálních vztazích k lidem. Nejde o oslabení citů k lidem, ale o 

menší potřebu je projevovat. (Kuric, 1986)  

Potřeba hrového partnera se s vývojem dítěte mění. Dítě si začíná všímat 

okolních situací a lidského jednání, kolem druhého roku. Hraje si samostatně a pokud 

má příležitost, hru druhých pozoruje. Činnosti si vybaví a snaží se je alespoň 

v náznacích napodobit.  

Ve třech letech dítě začíná vyhledávat blízkost vrstevníků. Jeho hra je stále 

samostatná, hraná dětmi současně, ale nezávisle na sobě. Hovoříme o hře paralelní. Zde 

nastávají první konflikty, jelikož dítě si přeje hrát si ve stejný čas se stejnou hračkou 

jako dítě, které pozoruje. V tomto období také začíná vstupovat do role druhého. Začíná 

si všímat druhých a napodobuje jejich aktivity a emoce (zlobí se na panenku, vzdychá, 

atd.). Ještě před čtvrtým rokem se objevuje tzv. hra sdružující. Více dětí se domluví na 

jednom, pro všechny přitažlivém námětu. Realizace má ale zcela individuální charakter. 

V průběhu hry se děti nedomlouvají a mohou zastávat stejnou roli.  

Ve čtyřech letech má dítě reálné zkušenosti zpracované ve své individuální hře. 

Pro sociální učení je přínosné když dítě má vymyslet argument a obhájit ho, přijmout 

odmítnutí nebo mít radost z realizace vlastního nápadu. Pokud je dítě schopné 

komunikovat a porozumět druhému, začíná se uplatňovat kooperativní hra. Děti začínají 

konfrontovat pravidla z rodiny s pravidly druhých a mohou tak srovnávat a opravovat 

své prvotní sociální zkušenosti. I v této hře nastávají konflikty a snahy o prosazení se, 
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ale děti jsou již na tolik vyspělé, že jsou schopny naslouchat názorům druhých dětí a 

zakomponovat je do hry. Objevují se také počátky aktivního dialogu, což je velice 

přínosné pro sociální učení. Vztahový vývoj nejvíce rozvíjejí tvořivé námětové hry, 

dramatické hry a hry s pravidly. Při nich si dítě utváří vlastnosti, které pomáhají 

navazovat kontakty, uvědomovat si druhého a vytvoří tak základ pro sociální chování.  

Ke konci předškolního období narůstá také potřeba soupeření. Není u všech dětí 

stejná, ale je všudypřítomná. Dítě se snaží zlepšit svoje postavení ve skupině, nebo 

nějakým způsobem vyniknout. V tomto období se také začínají odlišovat dívčí a 

chlapecké hry, kterým se věnuji ve třetí kapitole. (Koťátková, 2005, Mišurcová, Fišer, 

Fixl, 1980) 

Na závěr bych chtěla upozornit na to, že rozvoj v jednotlivých oblastech spolu 

velice úzce souvisí. Jednotlivé složky jako jsou vývoj tělesný a motorický, kognitivní, 

řečový, emoční a vztahový se navzájem doplňují a podporují. Například zrání CNS je 

předpokladem k rozvoji vnímání (kognitivní vývoj) a tím je podmíněna manuální 

zručnost, motorická a senzomotorická koordinace (motorický vývoj). S kognitivní 

složkou souvisejí i všechny další oblasti. Pokud se tedy CNS nerovnoměrně vyvíjí, 

projeví se to ve všech dalších složkách. (Vágnerová, 1996) 

 

3. Vývoj pohlavní a genderové identity u dívek a chlapců 

3.1. Vymezení pojmů gender, genderová role a identita  

Gender je původně anglické slovo, které můžeme do češtiny převést jako rod, 

nebo sociální pohlaví. Vyjadřuje rozdíl mezi muži a ženami, který spočívá v kulturních 

a sociálních vzorcích chování. Na rozdíl od pohlaví (z biologického hlediska), které se 

nemění, se neustále vyvíjí v závislosti na místě čase a kulturní příslušnosti jedince. To, 

jak daná kultura vymezuje „ženské“ a „mužské“ vypovídá o stupni společenského 

vývoje. V průběhu minulého století vyvstala potřeba nějakým způsobem definovat tuto 

problematiku. Tématem se začalo zabývat ženské hnutí především v souvislosti 

s otevřeným tématem v západních zemích o nerovností mezi pohlavími. Vliv na to měl 

ale i rozvoj sociologie a psychologie. (Janošvá, 2008, Pavlík, 2005)  

Gender, jako pojem, byl poprvé použit ve spojení s mužstvím a ženstvím 

v článku z roku 1955. Autor tím myslel mužskou a ženskou identitu vyplývající ze 

sebeprožívání, chování a tvrzení jedince. Po odborné diskusi, která se odehrála na 

začátku 90. Let a byla vedena nadací „Gender Studies“, jež se na tuto problematiku 
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specializuje, zdomácněla anglická podoba termínu „gender“. (Janošová, 2008., 

www.feminismus.cz) 

Genderová role je sociální role, která zahrnuje očekávaná chování, vyjadřuje 

představy a obecná přesvědčení o tom, jací jsou a měli by být muži a ženy. Tím na 

člověka působí tlak společnosti, kterému jedinec nemusí zcela podlehnout. Většinou 

část očekávaného chování přijme a část ne. Tím si vytváříme genderovou identitu. 

Jedinec v této roli vyjadřuje to, kým se cítí být i to, jak chce aby ho ostatní vnímali. 

Zahrnuje ale i vnější projevy, se kterými se jedinec moc neztotožňuje. Určitá část role 

tedy bývá prožívána nesouhlasně se sebepojetím (ego-dystonní). (Janošová, 2008) 

Genderová identita souvisí s tím, do jaké míry se jedinec vnitřně ztotožní 

s ženskou nebo mužskou složkou. Přestože je součástí našeho Já, nemusí se na venek 

nijak projevit. Genderová identita není pevně dána a lidé mohou v různých situacích 

přejímat modely chování a vlastnosti, které jsou většinou populace přisuzovány 

jedincům opačného pohlaví. Většinou se ale cítí být i takovým pohlavím, které 

odpovídá jejich biologickému.  

(Janošová,2008., www.feminismus.cz) 

 

3.1.1. Genderové projevy mužů a žen 

Gender je vztahový koncept, který má smysl pouze ve vztahu maskulinity a 

feminity. Vyjadřuje to, jakým způsobem žijí situaci ženy a muži, a co to typicky 

znamená být ženou a mužem. Téměř ve všech společnostech je gender asymetrický (tzn. 

mužnost je chápána jako dominantní a nadřazená ženskosti). Tato nerovnost je brána ve 

vztahu ke skupině, kdy muži vládnou větší mocí než ženy. Muži dominují ve většině 

společenských hierarchiích a mají kontrolu nad většinou společenských zdrojů. 

Feminita a maskulinita měla v různých obdobích a kulturách různé vlastnosti a 

charakteristiky. Naše kultura spojuje feminitu s charakteristikami, jako jsou pasivita, 

emocionalita, zranitelnost, péče, uspokojování zájmů atd. Ženy mají ale samy tendenci 

stavět svoji identitu na péči o druhé a upozaďování sama sebe. Naopak muži se formují 

kolem atributů jako je dominance a sebeprosazování. Díky tomu maskulinita asociuje 

dominanci, nezávislost, sílu, racionalitu, ambicióznost apod. (Pavlík, 2005) 
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3.1.2. Genderová socializace 

V procesu socializace dochází k vývoji sociální reaktivity, která poskytuje dítěti 

vztahy na různých úrovních, sociální kontroly, což znamená přijímání norem, které jsou 

společensky žádoucí (k zvnitřnění těchto norem dochází kolem třetího roku) a 

osvojování sociálních rolí.  

Osvojování sociální role probíhá uvnitř i vně rodiny. Tento jev můžeme 

pozorovat již na dvouletých až tříletých dětech, které odpozorují modely chování od 

matky a začnou si hrát s panenkou. Později si dítě začne uvědomovat své role a je 

schopné několik z nich jmenovat, tím také začíná formovat vlastní identitu.  

Pro vývoj identity má základní význam rodičovská dyáda. Souvisí s tím zájem o 

chování rodičů. Pro snadnější přijetí vlastní pohlavní identity je důležité, aby dítě vidělo 

každodenní interakci mezi rodiči a mělo možnost se s jednou z nich ztotožnit. Tím ale 

nechci říct, že by se děti z neúplných rodin, nebo vyrůstající mimo rodinné prostředí 

nechovaly jako dívky nebo chlapci. Děti dokážou využít i vzorů z širšího okolí nebo 

z médií, o kterých se zmiňuji v kapitole 3.2.7. Vliv médií.  

Základní aktivitou předškolních dětí je experimentování a poznávání, je logické, 

že se tedy zajímají i o své tělo a tělo opačného pohlaví. Mnoho her má základ právě 

v prozkoumávání svého těla i těla kamaráda (např. hra na doktora). (Šulová, 2010) 

 

3.1.3. Genderový stereotyp 

V prvních letech života dítě třídí nové informace podle jednoduchého 

formálního konstruktu „buď“ – „anebo“, to může být jistou výhodou z hlediska dětské 

orientace v mužsko ženské stereotypii, která vyhovuje jejich rozumovým schopnostem. 

Děti nejsou schopné přijmout informace, které například dokazují, že muži se mohou 

někdy chovat jako ženy. Naopak zdůrazňují informace, které mužsko-ženské rozdíly 

podporují.  

Dítě si bude hrát raději s hračkou, o které se dozví, že je vhodná pro jeho 

pohlaví, bude s ní i šikovněji manipulovat. Funguje zde také prosté posilování, které 

spočívá v tom, že rodiče dětem nabízejí především hračky asociované s jejich 

genderem. Také výrazně podporují hru s těmito hračkami naopak hru s hračkami pro 

druhé pohlaví mu rozmlouvají, nebo na ni jinak negativně reagují. Podobná situace 

nastane i u zájmů a dovedností. Děti jsou více motivované a trpělivé, když 

předpokládají, že činnost patří k výbavě dospělých téhož pohlaví. Větší pozornosti od 
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dětí se dostává i informacím, které se týkají jejich genderové role. Ve věku tří až čtyř let 

mají děti povědomí o výhodách a nevýhodách genderové rolí. Ve čtyřech letech se 

představy dětí o světě povinností dospělých rozšiřují o stereotypně rozčleněné činnosti. 

A v šesti letech má dítě již kompletní přehled o běžných rozdílech v mužských a 

ženských rolích. Zhruba od čtyř let se předškoláci snaží o zveličení rodových rozdílů (tj. 

vidí a zdůrazňují genderovou polarizaci i tam, kde to neodpovídá realitě) patrně kvůli 

pevnému vštípení genderových kategorií. Při porušování těchto pravidel bývají 

v argumentech značně rigidní.  

U chlapců se začíná objevovat snaha o „správné“ chování, které se očekává u 

příslušníků vlastního pohlaví dříve než u dívek. Velice brzy mizí projevy, které by 

mohly být někým hodnoceny jako ženské. Důvodem je i to, že maskulinita je vnímána 

prestižněji. Z toho důvodu si i dívky rády hrají s chlapeckými hračkami (respektive 

raději než chlapci s dívčími hračkami) a okolí je v těchto typech her méně přerušuje. 

Pokud si ale chlapec hraje jako dívka, reaguje na něj společnost negativně.  

U dívek narůstá potřeba chovat se podle svého genderu pomaleji a nikdy 

nedosáhne takové velikosti jako u předškolních chlapců. (Janošová, 2008) 

 

3.1.4. Počátky identity 

Gender (pohlaví) je jedním z prvních třídících znaků, které dítě přijímá pro 

strukturaci reality. Proto je dítě schopné již na konci kojeneckého období přiřadit vzhled 

a hlasovou intonaci k osobám různého pohlaví. Je to také z toho důvodu, že gender 

(pohlaví) je pro dítě jednoduše rozlišitelný díky vnějším viditelným rozdílům a proto, že 

nabývá jen dvou podob (ženy, muži). V batolecím období dítě zjišťuje, že ke každé 

pohlavní kategorii (ženy a muži) se váží rozdílné role a že pohlavní příslušnost patří 

spolu s věkem k nejzákladnějším lidským charakteristikám. Dítě získává povědomí o 

tom, že existuje mužský a ženský svět a že pro ně existují různé hračky, oblečení a 

aktivity. Nejdůležitějším okamžikem v genderovém vývoji je, když je dítě schopné 

zařadit druhé, podle pohlaví. Nejprve se dítě naučí vnímat pohlavní rozdíly mezi otcem 

a matkou, poté mezi dospělými a teprve později jsou schopné určit pohlaví dětí (z 

důvodu nevýrazných rozdílů). Na to navazuje zjištění dítěte, že také do jedné skupiny 

patří (drtivá většina tříletých dětí se umí podle fotografie správně označit). Kolem 

čtvrtého roku, si dítě uvědomí, že pohlavní příslušnost je dlouhodobá, ne však neměnná. 

Nejprve si děti myslí, se mohou stát příslušníky jiného pohlaví díky nějaké vnější 
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změně, například, když se obléknou do svršků typických pro druhé pohlaví. Podle 

psychoanalýzy tuto eventuální změnu snášejí chlapci velice špatně a prožívají ji jako 

symbolickou kastraci. Ukázalo se, že biologické rozdíly děti neberou za spolehlivý 

ukazatel, ale řídí se vnějšími výraznými prvky (vizáž, oblečení, chování). Před 

nástupem do školy si je dítě vědomé, že pohlaví je nezměnitelné, i když chování jedince 

může být nepřiměřené. Nejprve si děti uvědomí souvislost s vlastní osobou, poté 

s vrstevníky stejného pohlaví a nakonec s vrstevníky opačného pohlaví. Dalším 

postupem v porozumění pohlavních rozdílů je, že existují tělesné rozdíly mezi ženami a 

muži. Co se týká genderového třídění předmětů, činností a prostředí, jsou děti schopny 

rozlišovat nejprve dívčí a chlapecké hračky, předměty mužské a ženské, poté různé 

činnosti a nakonec osobnostní vlastnosti a rysy povahy. (Janošová, 2008) 

 

3.1.5. Význam rodičovské dyády - identifikace s rodiči 

Chtěla bych v této kapitole předložit jednu z teorií vzniku identit, která mě 

zaujala. Konkrétně neopsychoanalytickou teorii N. Chodorow, která zkoumá vztah dětí 

k rodičům a jejich identifikaci s nimi. Z větší části s teorií souhlasím, a to i díky tomu, 

že se mi vybavila vzpomínka mého prožívání z dětství, která by teorii odpovídala. Tato 

teorie ale není jediná, která se problematikou zabývá. Existují další, které se snaží 

odpovědět na otázku původu genderové identifikace dítěte, ale většinou nejsou celistvé 

a jsou zaměřené jen na některé vývojové aspekty. Z hlediska druhu jsou odlišné, ale 

v obsahu se doplňují. Jsou to teorie identifikační, teorie sociálního učení, teorie 

kognitivně vývojová a na ni navazující teorie genderového schématu. 

Teorie N. Codorow vychází z předpokladu, že s počátkem sebepoznání souvisí i 

pocit separační úzkosti, kterou se dítě snaží překlenout zvnitřněním představy pečující 

osoby. Dítě si tak uchovává v představách něco z osobnosti (většinou) matky a může si 

ji tak „zpřítomnit“ ve své fantazii a „být jako ona“ , což je fenomén známý jako 

anaklitická identifikace. Výrazným prvkem v dětské hře se tak stává nápodoba činnosti 

a chování matky. Dalším důležitým okamžikem ve vývoji identifikace je, když si dítě 

uvědomí, že je, nebo není s mateřskou osobou totožné, a zda se na ni jako na vzor, může 

nebo nemůže spolehnout.  

Pro chlapce toto zjištění bývá zdrojem traumatu a vede ke změně ve vztahu 

k matce. Chlapci mají tendenci k deidentifikaci a k potlačení prvků, které převzali od 

žen a mohli by být vnímány jako „příliš ženské“. Může však nastat i pozitivnější forma 
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ve změně vztahu syna k matce a to identifikace komplementární. Ta je založená na tom, 

že se syn identifikuje v partnerském vzorci (matka jako potenciální protějšek) a může 

citový vztah posílit. Tuto formu posilují i pohádky a legendy, které komplementaritu 

mužské a ženské role prezentují v podobě rytířských ideálů. Pokud se chlapci s tímto 

citovým zlomem vyrovnají, uvědomí si, že jednou budou podobní otci a ostatním 

mužům, jsou blízkými lidmi mužského pohlaví přiměřeně přijati a zažijí pocit mužské 

sounáležitosti, budou mít jednodušší postup v další rodové socializaci. Problém ovšem 

nastává, pokud není v dosahu přiměřený mužský vzor pro identifikaci. Ten nastává 

často a chlapci jsou ochuzeni o skutečný vztah s otcem. K nejasné roli otců také přispívá 

to, že se nepodílejí na běžných intimních činnostech (hygiena, ukládání ke spánku). 

Chlapci pak hledají vzor pro mužské chování mezi vrstevníky, v masmédiích a ve 

filmových postavách hrdinů. Postavy z médií ale nejsou typickými představiteli mužské 

role a u chlapců může nastat hypermaskulinní chování, které upřednostňuje chlapské 

„tvrďáctví“ a někdy až agresivní chování.  

Dívky zažívají podobnost s ženami a identifikaci s matkou bez potíží. Budují 

totiž svou identitu k osobě genderově stejné. Identifikace s matkou probíhá kontinuálně 

a spontánně, nápodobou a situačními instrukcemi. Dcera od ní přejímá prvky chování, 

způsob vyjadřování, povahové rysy a životní hodnoty. Jelikož identifikace neprochází 

tak konfliktním průběhem a hlubokými změnami, dcery se stávají na postojích matek 

závislejší. Matky je k nezávislosti nepodporují, to může vést k větší nejistotě.   

Vymezení dívek vůči mužům může nastat již na konci batolecího období, kdy ji 

otec může poskytnout roli obdivovatele a potvrdit její ženskost.  

Chlapci jsou s mužskou rolí ztotožněni na obecné úrovni, naopak dívky 

setrvávají delší dobu s vlastní konkrétní matkou. To se následně projeví v odlišném 

charakteru dívčích a chlapeckých přátelství. (Janošová, 2008) 

 

3.1.6. Výchova 

V našich představách je tendence přiřazovat mužům a ženám opačné vlastnosti. 

Pod tímto vlivem dochází k očekávání, že u dítěte daného pohlaví se budou vyskytovat 

příslušné vlastnosti. Dochází tedy i k odlišné výchově dívek a chlapců, při níž se 

omezuje rozvoj dovedností typických pro opačné pohlaví. Rodiče spolu s dalšími 

vychovateli/kami (prarodiče, vyučující aj.) zprostředkovávají svým dcerám a synům 

jiné podměty a reagují na jejich projevy různě. To má na děti značný vliv, jelikož chtějí 
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být kladně přijímány. Zpravidla na osvojení tradiční genderové role u dětí kladou větší 

důraz otcové. U chlapců oceňují především soutěživost, statečnost, sebevědomí a 

mužnost. U dívek je to citlivost, atraktivitu, sociální oblíbenost a jemnost. Rodiče 

pociťují vůči potomkovi stejného pohlaví větší zodpovědnost za to, co souvisí s jeho 

genderovou rolí. Otcové považují výchovu synů za závažnější než výchovu dcer, ke 

kterým se chovají do určité míry partnersky. (Janošová, 2008) 

 

3.1.7. Vliv vrstevnických skupin 

Děti začínají vyhledávat společnost vrstevníků stejného pohlaví, (genderově 

homogenní skupinu) již od batolecího období. Dívky vyhledávají společnost ostatních 

děvčátek po druhém roce a chlapci mají tyto tendence až po třetím roce. Následuje 

fixace genderové polarizace a stejnopohlavní preference je ještě silnější. Děti stejného 

pohlaví mají podobné zájmy a způsob komunikace a potřebují si upevnit genderovou 

roli. Vše je děleno na dívčí a chlapecké a dítě nechce nic, co je asociováno s opačnou 

skupinou. Při vstupu do školy může růst odmítání druhé skupiny až k nepřátelství. 

Nárůst zájmu s druhou skupinou začíná až v pubertě, kdy děti již stabilně považují ženy 

a muže za zásadně rozdílné skupiny. 

Pokud dítě předškolního věku nemá možnost vybrat si partnera pro hru 

z určitého počtu kamarádů svého pohlaví, nebo jsou ve skupině děti jen znatelně starší 

nebo mladší, bude si podobně radostně hrát i s jedinci opačného pohlaví. 

Skupina vrstevníků přináší dětem další vzor, a to z hlediska genderové identity. 

Jako společníka pro hru si dítě vybírá nejčastěji jedince, který prochází podobným 

stádiem vývoje genderové identity a je tak větší motivací než například společné zájmy.  

Hra dětí v útlém dětství není silně genderově typická, pokud si hrají samostatně, 

nebo s dospělými. To se ale změní, pokud se do hry zapojí vrstevník. V tom případě si 

dítě začne hrát s typickými hračkami pro svoje pohlaví. Tyto tendence byly pozorovány 

již u tříletých dětí. 

Děvčátka bývají zralejší v sociálních a řečových dovednostech, více spolu 

spolupracují a jsou k sobě vnímavější. Dívky s chlapeckými zájmy nejsou většinou ve 

společnosti striktně odmítány. Naopak chlapci, kteří usilují o dominantnější postavení a 

snaží se vyniknout, jakékoli dívčí prvky u příslušníku svého pohlaví ostře odmítají. 

Nejvíce se to projevuje u vzhledu, kdy dívčí prvek na oblečení je hodnocen hůře než 

dívčí zájmy. U dívek tento požadavek prakticky neexistuje. Obecně ale platí že ty děti, 
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které nejsou genderově typické, mívají s postavením v kolektivu problémy. (Janošová, 

2008) 

 

3.1.8. Vliv médií  

S velice silným stereotypním obrazem ženské a mužské role se můžeme setkat 

v médiích, především v televizních filmech. Stereotypie je zdůrazňována více 

v pořadech pro děti než pro dospělé. Tato jednotvárnost je sledovaná z různých 

společností z celého světa. Tím vzniká pasivní příjem především západní kultury i 

v oblastech, kde je tradiční potenciál jiný. Muži i ženy jsou zobrazovány velice 

nerealisticky. Ženské postavy se vyznačují jako fyzicky atraktivní, emocionální, méně  

důvěryhodné a přesvědčivé. Muži jsou naopak prezentování jako schopní, dominantní, 

racionální, vyskytující se v prestižních profesích, neprojevující emoce (zvláště ne 

pozitivní). Hlavní rozdíl můžeme vidět v míře aktivity. V médiích iniciují události 

většinou muži, ale realita je odlišná. Televizní pořady často staví na pozitivním prožitku 

a ztotožněním s hrdinou. Děti se identifikují s těmi vlastnostmi, které považují za vlastní 

své skupině. To však probíhá bez rozumové reflexe. Negativní jevy, které děti přijmou z 

médií, se dají ovlivnit rozhovorem nebo diskuzí. (Janošová, 2008) 

Dalším druhem média, které ovlivňuje přijímání genderových rolí je literatura. 

Pro děti jsou to především pohádky a dětské příběhy. Ty zdůrazňují u postav žen a 

mužů odlišné schopnosti, vlastnosti a chování. I zde se tedy výrazně prezentují 

genderové rozdíly. Pohádky jsou pro děti přitažlivé díky jejich jednoduché struktuře a 

pocitu porozumění řádu.  

Nejsilnější genderový stereotyp najdeme v tradičních pohádkách (O Šípkové 

Růžence, O Sněhurce apod.), naopak v moderních pohádkách a v pohádkách pro starší 

děti se stereotyp objevuje méně.  

U většiny pohádek platí, že ženy jsou popisovány jako krásné. Často je to jejich 

jediná vlastnost, díky které si zaslouží štěstí. Díky těmto pohádkám děti začínají 

přijímat kult krásy, který může vést až k poruchám příjmu potravy. Také aktivita ženské 

postavy je většinou pasivní, což dívky může později vést k odmítání odpovědnosti za 

svůj život. 

Na rozdíl od žen jsou muži popisováni především jako odvážní a silní. Jsou 

v průběhu děje velice činorodí a ujímají se řešení a odstraňování problému, při kterém 

využívají svou odvahu, chytrost a sílu. (Smetáčková, 2010) 
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Myslím si, že je důležité aby všichni, kteří dětem zprostředkovávají genderové 

stereotypy o nich s nimi mluvili. Domnívám se, že v dnešní době není nutné důsledně 

dodržovat tradiční mužské a ženské role. Stereotypní dopady médií se dají rozhovorem 

usměrnit. 

 

3.2. Rozdíly v dívčí a chlapecké hře 

Rozdíly mezi chlapci a dívkami se ve většině společností předpokládají i aktivně 

povzbuzují. Rodiče svým synům panenky ve většině případů nekupují a dívky málokdy 

dostanou autíčko nebo vláček. Pokud si chlapec bude hrát příliš často s panenkou, nebo 

se bude jinak „zženštěle“ projevovat, bude terčem posměchu od vrstevníků a možného 

neuznání od rodičů, především od otců. Dívky, které hrají divoké a hlučné hry, budou 

od nich spíše odrazovány (i když v menší míře než chlapci od dívčích aktivit). 

(Millarová, 1978) 

Již kolem prvního roku si většina dětí hraje s hračkami, které společnost 

považuje za typické pro dané pohlaví. Dívky si hrají často s panenkami, plyšovými 

zvířátky a rády se krášlí a oblékají. Chlapci si většinou vybírají hračky, se kterými 

mohou nějakým způsobem manipulovat. Jsou to například různé stavebnice, kostky, 

skládačky, autíčka, letadla, lodě apod. Předměty chlapci zkoumají úchopem a dívkám 

často stačí vizuální průzkum.  

Na začátku druhého roku se chlapci začínají projevovat agresivněji a preferují 

pohybově aktivní hry. Projevují se všeobecně průbojnějším a konfliktnějším způsobem. 

U chlapců se vyskytuje rychlý nárůst obliby chlapeckých hraček. Naopak u dívek je 

tento nárůst pozvolný.  

V předškolním věku si dívky nadále hrají s panenkami a s hračkami, které k nim 

patří. Mezi oblíbené hry patří tzv. fantazijní hry „na něco“. Především hra „na 

maminku“ a na vše, co souvisí s domácími činnostmi. Můžeme pozorovat časté zdobení 

oblékání do šatů. U chlapců se častěji vyskytují nápodoby zaměstnání, jako je například 

opravář, řidič, voják apod. Dále si rádi hrají s dopravními prostředky, stavebnicemi, 

s figurkami pravěkých ještěrů nebo televizních hrdinů (Spiderman, Batman) a velice 

oblíbené jsou i napodobeniny zbraní, které využívají ve fantazijních hrách.  

To s jakými hračkami si dítě hraje, závisí také na vnějších podmínkách. 

Především na tom, jaké hračky jsou dítěti nabízeny. Většina lidí nabízí dětem hračku 

pro ně genderově typickou nebo neutrální. Výběr hračky záleží především na rodičích a 



42 
 

okolí, ovlivňovanými reklamou a nabídkou výrobců. Například internetová hračkářství 

mají hračky rozděleny do několika kategorií třeba podle věku, zájmů, funkce, materiálu 

a také podle genderové příslušnosti. Dívkám jsou nabízeny hračky především 

s tematikou úklidu, nakupování, dále sady krásy, sady profese (lékař, pošťák, průvodčí), 

korálky, módní třpytivé doplňky, zvířátka v jemných odstínech, a v menší míře také 

stavebnice, domečky. Nabídka pro chlapce obsahuje kategorie: bojovníci a zbraně, 

dopravní prostředky a stavebnice s nimi spojené, mechanické hračky, nářadí, hračky 

s tematikou akčních hrdinů, funkční hračky, akční hry, povolání (policista, lékař, 

průvodčí). (www.hracky.tv, www.mojehracky.cz, www.hracky.jolek.cz, Janošová, 

2008) 

Další faktor, který ovlivňuje dětskou hru, je reakce dospělých na činnost dětí. 

Zjistilo se, že rodiče začínají podporovat hru s genderovými hračkami kolem jednoho 

roku věku dítěte, tedy přibližně ve stejnou dobu, kdy se děti ve hře začínají genderově 

odlišovat. Rodiče dávají souhlas nebo nesouhlas s hrou často i neuvědoměle. Rodiče 

synů se v tomto ohledu projevují dříve než rodiče dcer. Existují ale i rozdíly mezi rodiči 

v reakcích na hru jejich dítěte. U dcer celkem shodně oba schvalují dívčí hry a na jejich 

chlapecké záliby reagují mírně negativně. U synů je ale reakce rodičů jiná. Matky 

reagují pozitivně i na hry „dívčí“, ale otcové schvalují pouze hry chlapecké. Na „dívčí“ 

hry mohou reagovat posměšky, mračením nebo odejmutím hračky.  

To, že si dívky a chlapci hrají odlišně, má za následek i odlišný rozvoj 

kognitivních dovedností. Například fantazijní hry, které převládají u dívek, vedou 

k empatii. Dívky zkouší hrát různé role a nahlížet tak z jiné perspektivy. Důležitou 

součástí těchto her je také komunikace, která pomáhá prohlubovat verbální schopnosti. 

Hry s technickými hračkami, nebo ty, které jsou založené na konstruování, rozvíjejí 

prostorovou představivost, zato komunikaci nevyžadují. Další typickou činností je 

pohyb, doprovázený určitou mírou agrese. Tato hra se objevuje již kolem třetího a 

čtvrtého roku. Nejedná se většinou o soupeření nebo snahu ublížit, ale o vzájemné 

pošťuchování často doprovázené smíchem. Pokud se podobných her účastní dívky, 

nejsou v kolektivu ostatních dívek, ale ani chlapců, moc dobře přijímány. Pokud se 

těmto hrám vyhýbají chlapci, ztrácejí prestiž v chlapecké skupině mnohem snadněji. 

(Janošová, 2008) 
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II.  Empirická část 

4. Vymezení výzkumu 

Praktickou částí této práce je výzkum, jehož úkolem bylo získat zkušenosti, 

které by bylo možné zkonfrontovat s poznatky získanými v odborné literatuře. 

Informace ze studia literatury jsou popsány v teoretické části této práce.  

Tento výzkum se zabývá genderovými rozdíly v preferenci herních aktivit u dětí 

předškolního věku. Hlavním cílem bylo zjistit, zda u cílové skupiny dětí existují rozdíly 

mezi chlapci a dívkami při výběru hraček a při hře. Dalším cílem pak bylo prověřit, 

čeho se případné rozdíly týkají a jak jsou hluboké, eventuálně čím lze rozdíly vysvětlit. 

Na základě vývojových teorií lze očekávat, že děti v předškolním věku již budou mít 

vybudovanou základní genderovou identitu, která však dosud bude jimi vnímána jako 

částečně změnitelná. Mým záměrem tedy bylo zjistit, jestli jsou děti tohoto věku již 

natolik genderově vyhraněné, že se to projeví při výběru hraček a při hře.  

Při výzkumu jsem si položila následující otázky: 

1. Jaké hračky jsou považovány za typicky dívčí z pohledu dívek a chlapců? 

2. Jaké hračky jsou považovány za typicky chlapecké z pohledu dívek a chlapců? 

3. Jaké hračky ve volné hře upřednostňují dívky a jaké chlapci? 

4. Na kolik se liší výpovědí dětí od jejich výběru hraček při volné hře? 

Konkrétním cílem mého zkoumání bylo: 

Zjistit, které hračky děti vědomě považují za typické pro dívky a pro chlapce, a 

případně jak to zdůvodňují. 

Zjistit, které hračky dívky a chlapci preferují při spontánních hrách. 

Zjistit, zda se odpovědi dětí vzhledem ke genderově typickým hračkám shodují 

s tím, s čím si doopravdy hrají při volné hře. 

 

5. Zkoumané děti (soubor respondentů/ek) 

Pro můj výzkum bylo třeba zajistit skupinu respondentů, kteří by vyhovovali 

podmínkám výzkumu. Naprosto nutné bylo, aby skupina dětí byla v předškolním věku:, 

žádoucí také bylo, aby zkoumaná skupina byla složená z dětí přibližně stejného věku. 

Proto jsem požádala o spolupráci fakultní mateřskou školu v Praze. Tuto mateřskou 

školu jsem si vybrala, jelikož jsem na ní plnila souvislou praxi ve třetím ročníku. Bylo 

pro mě výhodou, že jsem znala prostředí školky, učitelky i děti. Výzkum se mi následně 

prováděl snáze.  
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Oslovila jsem dvě učitelky ze dvou homogenních tříd. Ty s mým výzkumem 

souhlasily a velice ochotně mi poskytly čas a prostor pro mou práci. V obou třídách 

jsem již dříve aktivně působila. Pro děti jsem nebyla cizí člověk a znala jsem je osobně, 

takže bylo jednodušší s nimi pracovat. A to nejen při rozhovoru s nimi, ale především 

při následném pozorování jejich hry, kdy jsem si mohla zapisovat i velice krátko trvající 

činnosti dětí, aniž bych musela zjišťovat jejich jména a tím rušit jejich hru zbytečnými 

dotazy.  

Ze začátku jsem si náhodně vybrala čtrnáct dětí z každé skupiny. Sedm dívek a 

sedm chlapců. Tento počet jsem musela následně upravit na dvanáct ve skupině A (šest 

dívek a šest chlapců) a šestnáct ve skupině B (osm dívek a osm chlapců). Některé 

účastníky jsem musela z rozhovoru vyloučit a část z nich nahradit jinými, protože jejich 

docházka při mém následném pozorování byla nedostačující. Tím jsem zajistila 

dostatečný počet dětí pro svůj záměr.  

V následujícím textu budu stručně charakterizovat mateřskou školu, kde výzkum 

probíhal, obě učitelky i skupiny dětí. Obecnější charakteristiky považuji za důležité, 

protože konkrétní prostředí a pedagogický přístup ovlivňuje i herní návyky dětí, které 

jsou samotným tématem mého výzkumu. 

V mateřské škole je forma vzdělávací práce s dětmi velice vyvážená a flexibilní. 

Obsahuje volnou hru, skupinovou a individuální prácí, přizpůsobuje se věkovým 

zvláštnostem, aktuálním potřebám dětí. Je zde zastoupena, jak spolupráce dítěte 

s vrstevníky, s učitelkou tak individuální práce. Volná hra je zastoupena především 

ráno, při pobytu venku, ale i v odpoledních hodinách. Řízená činnost je naplánována 

tak, aby děti dokázaly udržet pozornost. Tady je důležité, aby učitelka uměla vhodně 

děti motivovat. Statická činnost se objevuje jen zřídka a sezení u stolečků při řízené 

činnosti je výjimečné. Je zde také kladen důraz na prolínání činností.  

 

5.1.Charakteristika školy 

Zkoumaná mateřská škola se vyznačuje především svým speciálním 

vzdělávacím programem, který tvoří ve spolupráci s Židovskou obcí v Praze. Obě 

instituce spolu spolupracují již od roku 1994. Tento alternativní program doplňuje 

předškolní vzdělávání dětí o specifické činnosti, sledování židovských svátků, 

naplňování tradic, dodržování stravovacích zvyklostí apod. Dalším specifikem školy je 

realizace různých speciálních programů. Například individuální vzdělávací programy 
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pro děti se specifickými potřebami a s odkladem školní docházky a program speciální 

logopedické péče. Další činností školy je program centra volného času, který umožňuje 

dětem, které do mateřské školy nechodí, navštěvovat kroužky s různým zaměřením. Je 

to například zájmový kroužek hra na zobcovou flétnu, výtvarný, keramický, dramatický, 

hudebně pohybový kroužek, nebo angličtina. Škola také zajišťuje program pro mateřské 

centrum.  

Ve svém ŠVP škola využívá integrující charakteristiku ročních období (jaro, 

léto, podzim, zima). Z nich pak vychází při tvorbě dlouhodobých integrovaných bloků a 

vzdělávacích celků. Pro naplnění předškolního vzdělávání je nosná vazba na zdroje 

dětských zážitků a zkušeností.  

Režim školy je pružný a aktuálně se přizpůsobuje potřebám a zájmům dětí. Je 

také přizpůsoben věkovým zvláštnostem dítěte. Vychází nejen z hygienických a 

bezpečnostních pravidel, ale i ze specifických podmínek MŠ, požadavků rodičů a 

individuálních potřeb dětí. Spontánní i řízené činnosti jsou v programu každé třídy 

vyváženy, a to včetně činnosti dětí v zájmových kroužcích, které jsou převážně v 

odpoledních hodinách a nenarušují tak řízené činnosti ve třídách. 

Mateřská škola spolupracuje také s několika institucemi. Velice významná 

spolupráce se týká Pedagogické fakulty UK v Praze. Díky ní může školka sledovat 

nejnovější trendy v předškolním vzdělávání. Naopak ona umožňuje plnění souvislých a 

průběžných praxí studentů z pedagogické fakulty u vybraných učitelek a 

zprostředkovává konsultace seminárních a diplomových prací studentů. Ve spolupráci 

s nakladatelstvím Dr. Josef Raabe školka presentuje úspěšné dílčí vzdělávací projekty. 

Další z institucí, se kterou MŠ spolupracuje, je Pedagogicko-psychologická 

poradna a SPC. Ta zajišťuje vyšetření dětí se speciálními potřebami a zároveň pro tyto 

děti pomáhá připravovat individuální vzdělávací plány, provádí ve školce testy školní 

zralosti a konsultuje s učitelkami vzdělávací metody, vhodné materiály a pomůcky. 

MŠ je také napojena na základní školu. Spolu plánují pravidelné návštěvy dětí 

jak ve školce, tak ve škole a snaží se o pořádání společných slavností prvňáků a dětí 

mateřské školy. 

Moc se mi líbí spolupráce s Lektorským oddělením sbírek Národní Galerie. Děti 

se účastní pravidelných „výprav“ za výtvarným uměním, instituce pomáhá projektovat 

společné návštěvy rodičů a dětí v NG a malí návštěvníci si mohou vyzkoušet práci 

v dětském atelieru Národní Galerie. 
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Mateřská škola spolupracuje také velice úzce s rodiči. Konání třídních schůzek, 

veškeré upozornění a aktuální informace jsou vždy aktuálně vyvěšené na nástěnce, nebo 

na dveřích. Učitelky mají velice dobrý vztah s rodiči, vedou časté rozhovory s rodiči, 

společně řeší problémy a tím podporují dobré klima ve třídách. 

V MŠ je zaměstnáno 31 pracovnic z toho 13 pedagogických pracovnic (3 s VŠ 

vzděláním), 10 nepedagogických pracovnic a 8 externích pracovnic (lektoři zájmových 

kroužků-angličtina, dramatický kroužek, hra na flétnu, keramický kroužek, logoped a 

klinický psycholog a garant alternativního programu pro děti z židovských tříd). 

Uspořádání tříd je homogenní až na tř. 1.B, která je heterogenní a řídí se dle 

alternativního vzdělávacího plánu ve spolupráci s Židovskou obcí v Praze.  

Školka má kapacitu (dle Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských 

zařízení) šesti tříd po dvaceti osmi dětech (tzn. max. počet zapsaných děti je 168 ). 

Nachází se zde pět homogenních tříd (1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B,), kde je kapacita plně 

využitá a jedna heterogenní (1.B), kde je počet dětí nižší. Celkem tedy MŠ navštěvuje 

kolem 150 dětí.  

Specifika dětí, které školku navštěvují se týkají především jejich etnického 

původu. Největší část představují děti z židovských rodin, pro které je připravena 

speciální třída. Do školky docházejí ale i jiná etnika např. Vietnamci, Ukrajinci, Poláci a 

pod. 

Školka se nachází v klidné části Prahy. Výhodná je její poloha vůči parku Letná, 

Stromovka a Národní Galerii. MŠ se skládá ze dvou dvoupatrových budov, které jsou 

nově vzájemně propojené schodištěm a prostor mezi nimi je zastřešený průhledným 

materiálem, který zajišťuje dostatečné přirozené osvětlení. V přední části komplexu se 

nachází správní budova (kanceláře, ředitelna, sborovna, jídelna, mateřské centrum) a 

v zadní části jsou jednotlivé třídy. Školka má k dispozici prostornou zahradu, kde se 

nachází tři pískoviště, dětské dopravní hřiště se speciálně upraveným povrchem, 

venkovní tabule pro výtvarné činnosti, prolézačky, houpačky, skluzavky a venkovní 

hračky, které jsou uložené ve skladových prostorách.  

Vnitřní prostory jednotlivých tříd jsou bezpečnostně a hygienicky zajištěné. 

Každá třída má vlastní WC, koupelnu, šatnu, hernu, jídelnu, tělocvičnu (ložnici) a 

kabinet pomůcek. Třídy jsou prostorné a dostatečně světlé. Herna je částečně pokryta 

kobercem a částečně linem. Prostor je členěn větším hracím koutkem a menšími 
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zájmovými koutky (kuchyňka, koutek se stavebnicemi, výtvarný koutek se speciálním 

krycím ubrusem).  

Vybavení jednotlivých tříd je vždy zaměřené na věkovou skupinu dětí, které jí 

navštěvují. Třídy mají vlastní nástěnky v šatně (na vystavování dětských prací a 

podávání informací rodičům), magnetickou tabuli (mění se podle aktuálních 

tematických celků), knihovničku obsahově upravenou věku dětí, audiovizuální techniku 

(TV, CD.přehrávač, DVD a video přehrávač), počítač, tělovýchovné nářadí (lavičky, 

žebřiny, obruče, žíněnky, míče apod.), hudební nástroje (klavír, kytaru, orffovy 

nástroje), pomůcky pro jazykovou a rozumovou výchovu (knížky, mapy) a hračky pro 

didaktickou, konstruktivní a námětovou hru. 

 

5.2.Charakteristika skupiny A 

Ve skupině A jsem ještě před započetím pozorování strávila celkem měsíc. 

Prvních čtrnáct dní jsem plnila ve třídě hospitačně asistenční praxi. Na závěr této praxe 

jsem s dětmi provedla individuální řízený rozhovor. Při mé další návštěvě této skupiny 

jsem po dobu čtrnácti dnů vedla samostatný projekt, při kterém jsem měla možnost 

seznámit se důkladněji s fungováním kolektivu i s jednotlivci. Skupina je homogenně 

uspořádaná, složená z dětí ve věku od tří do čtyř let. Ve třídě je zapsán plný počet dětí, 

tedy 28. 

Během praxe jsem vypozorovala, že když nastal nějaký problém a děti se 

nepohodly, učitelka řešila vše domluvou a dbala na důslednou omluvu a pohlazení 

ublíženého. Při práci s dětmi se snaží předcházet předhánění a soutěžení naopak 

podporuje harmonické a kooperativní jednání dětí. Je zde důsledně vyžadováno 

dodržování pravidel slušného chování. K celkové atmosféře třídy přispívá i kladný 

vztah učitelky s rodiči. Snaží se s každým rodičem udržet osobní kontakt, při příchodu 

či odchodu ze školky alespoň chvilku s ním promluvit a s dítětem se přivítat. V průběhu 

roku jsou často zařazovány různé projekty, které děti motivují a směřují ke konkrétnímu 

výsledku (např. Cesta kolem světa, Daleko na sever apod.). Tyto projekty aktivně 

zapojují i rodiče, kteří se tak svým dětem více věnují. 

Učitelka má vysokoškolské vzdělání a její odbornost je na vysoké úrovni. 

V aplikaci pedagogické teorie do praxe je velice zkušená. Její praxe 

v předškolním vzdělávání je přibližně deset let. Dokáže využívat znalostí oborových 

didaktik ze všech oblastí. Má vysokou míru empatie. Respektuje individuální a věkové 
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zvláštnosti dětí, je schopná vycítit problém a předcházet nedorozumění. Má pozitivní 

vztah k dětem a v rámci možností s nimi jedná jako s rovnocennými partnery. Líbilo se 

mi, že ačkoli její vztah k dětem je partnerský, má vysokou přirozenou autoritu. Co se 

týká komunikace, je výborným vzorem pro děti a její pozitivní naladění kladně 

ovlivňuje celou třídu i spolupráci s rodiči. Při práci začleňuje kontaktní hry, povídání o 

společných vlastnostech i odlišnostech. Má přirozený smysl pro spravedlivost. Je-li to 

třeba, vhodným způsobem napomáhá usmiřování dětí. To vše udržuje pozitivní klima ve 

třídě. Při práci využívá svou kreativitu, a to především v náplni vzdělávacích bloků, 

projevuje se také na výzdobě třídy, plánování projektů, při třídních oslavách a 

tematických dnech. 

Při své práci využívá přiměřeně odborné literatury, názorů odborníků a čerpá 

informace z porad s učitelským sborem.  

Třída je vybavena běžnými hračkami. Jsou to hračky didaktické a hračky určené 

pro konstruktivní a námětovou hru. Prostor je rozčleněn soustavou polic, které tvoří 

jednotlivé hrací koutky. V těch jsou uloženy hračky podle druhů: sada pro doktora, 

ovoce a zelenina, panenky a příslušenství, šaty pro princezny a víly, koutek s 

kuchyňkou, zvětšovací skla, různé kostky a stavebnice, zvířátka, auta, mobily a dětský 

rotoped. 

 

5.3.Charakteristika skupiny B 

V době, kdy jsem s dětmi v této skupině prováděla rozhovor, jsem se skupinou B 

ještě neměla zkušenosti. Při práci s dětmi jsem narazila na několik problémů. 

Nejvýraznější u nich bylo udržení pozornosti jedince při rozhovoru a jeho oddělení od 

zbytku kolektivu. Tento problém jsem nakonec vyřešila tím, že jsem si jednotlivce brala 

do oddělené místnosti, kde jsem s nimi mohla v klidu individuálně pracovat. V tomto 

prostředí se mi podařilo uzavřít první část výzkumu bez dalších komplikací. 

V této skupině jsem později vykonávala průběžnou praxi, při které jsem měla 

možnost děti lépe poznat. Třídu jsem navštěvovala jednou týdně od března do května 

2011. Mým úkolem bylo včlenit pohybové prvky do průběhu dne a dále asistovat při 

ostatních činnostech. S touto třídou jsem neměla možnost kontinuální práce, ale mohla 

jsem předběžně pozorovat volnou hru v delším časovém úseku.  
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Zkoumaná skupina je také homogenního typu. Jsou zde děti ve věku od čtyř do 

pěti let. Děti v této skupině na mě působily vyzrálejším dojmem, ale horší mírou 

pozornosti a dodržování daných pravidel.  

Učitelka má dlouholetou praxi v oboru předškolního vzdělávání (přes dvacet 

let). Pro aktualizaci svých nynějších poznatků se neustále vzdělává, čte odborné 

publikace a diskutuje nad problémy s ostatními kolegyněmi. Její organizační schopnosti 

nejsou tak výrazné. Podle mého názoru je to způsobeno hlavně kvalitou jejího 

hlasového projevu, který je slabší a pro děti tím pádem méně zřetelný. Z toho důvodu 

vyžaduje při organizaci klidové činnosti, které jsou pro děti často zdlouhavé. Děti 

začnou ztrácet pozornost a zneklidní, což vede učitelku k neustálému napomínání a 

únavě hlasu. Při organizaci s delšími prostoji nebo při přesunech bych zařadila 

například opakování písniček nebo básniček. Při rozepřích se učitelka snaží dětem 

připomenout pravidla, která ve třídě mají a zajistit jejich dodržování. Snaží se být 

tolerantní, ale když je to třeba, umí zasáhnout. Klade důraz na pravidelný řád a jeho 

důsledné dodržování. Díky tomu se pak děti cítí bezpečněji. Ve srovnání se skupinou A 

zde probíhá komunikace s dětmi a rodiči v menší míře. 

Ve třídě je hrací koutek, kde je kasa a nejrůznější zboží z obchodu, potraviny, 

zvířátka, koutek s kuchyňkou, domeček pro broučky, nejrůznější stavebnice pro 

konstruktivní hry (lego, dřevěné kostky, různé druhy aut a vláčků, kolejnice a dráhy, 

kočárky, nejrůznější druhy plyšáků, panenky, magnetická tabulka, makro puzzle, 

skládací domeček, dřevěná zvířátka, logicoloredo-skládání tvarů dle vzorů, kuřecí 

olympiáda, mozaika z barevných sklíček, farandole-šněrovací zvířátka, dřevěné puzzle 

apod. 

 

6. Průběh výzkumu 

Svůj výzkum jsem prováděla od prosince 2010 do května 2011. V prosinci jsem 

navštěvovala mateřskou školu z důvodu plnění praxe a při té příležitosti mě napadlo 

požádat o spolupráci učitelku ze třídy, kde jsem praktikovala, a učitelku z vedlejší třídy, 

se kterou jsem se seznámila. Obě učitelky mi vyšly vstříc.  

Metody sběru dat, které jsem v průběhu výzkumu použila, jsou individuální 

řízený rozhovor s otevřenou odpovědí a strukturované pozorování. Při individuálním 

řízeném rozhovoru odpovídají zkoumané subjekty na předem zvolené otázky. 

Výsledkem aplikace této metody je soubor odpovědí umožňující vzájemné porovnání. 
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Strukturované pozorování je založeno na pasivním sledování chování subjektů 

z důrazem na některé aspekty jejich činnosti.  

 

6.1.Průběh rozhovoru a pozorování 

Nejdříve jsem si promyslela otázky, které dětem budu pokládat. Chtěla jsem 

zjistit, které hračky děti považují za typické pro dívky a které pro chlapce. Moje otázky 

tedy zněly: 

Která hračka je typická pro holky? (S čím si hrají holky?) 

Která hračka je typická pro kluky? (S čím si hrají kluci?) 

Vybrala jsem si náhodně čtrnáct dětí z každé třídy. Sedm dívek a sedm kluků. 

Nechtěla jsem, aby se děti nechaly ovlivnit z předešlého rozhovoru. Proto jsem si je 

volala k sobě jednotlivě a do oddělené místnosti. V některých případech jsem musela 

zvolit jednodušší otázku. Snažila jsem se, aby děti věděly, co po nich chci, takže jsem 

použila někdy jiná slova, nebo jsem otázku převyprávěla. Rozhovor probíhal trochu 

komplikovaně, protože ostatní byli zaujatí novou situací a byly zvědavé, co se děje. 

Vysvětlila jsem jim, že se jich zeptám na nějaké otázky a že si pak budou moct zase 

hrát. Nechtěla jsem to říkat všem a vzbuzovat ještě větší pozornost, jelikož jsem si 

nemohla vybrat všechny děti. Chtěla jsem z každé skupiny jen sedm dívek a sedm 

chlapců. Nakonec jsem musela kvůli docházce na pozorování změnit u skupiny A na 

dvanáct dětí a u skupiny B zvýšit počet na šestnáct, aby se původní počet dětí dvacet 

osm nezměnil. V obou skupinách probíhal rozhovor téměř stejně. Ve skupině A, kde mě 

děti znaly a já je to bylo o něco snazší, ale i ve druhé skupině se dala situace zvládnout.  

Následné pozorování jsem z časových důvodů uskutečnila až v květnu 2011, kdy 

jsem měla ve školce další praxi. Tentokrát jsem použila při sběru dat metodu přímého 

strukturovaného pozorování. Pozorování jsem měla rozdělené do deseti návštěv po 

šedesáti minutách ve skupině A i B. Celkem se tedy jednalo o deset hodin pozorování. 

Musela jsem si zjistit, kdy mají děti čas pro volnou hru. První část volné hry byla po 

příchodu dětí do mateřské školy a to přibližně od sedmi čtyřiceti pěti do osmi čtyřiceti 

pěti. Volná hra mohla znovu pokračovat v odpoledních hodinách, a to od půl třetí do půl 

čtvrté. Rozdělila jsem si tedy jednotlivá pozorování ve skupině A na tři ranní 

pozorování a dvě odpolední a ve skupině B na dvě ranní a tři odpolední pozorování, aby 

byl v celkovém součtu zachován poměr ranního a odpoledního pozorování. Docházku 

dětí jsem si pečlivě zapisovala do předem připraveného formuláře, který uvádím 
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v příloze. Ve skupině A jsem musela po zhodnocení docházky vyřadit sedm dětí. To 

vyplynulo z mé podmínky, pro zařazení do výzkumu, že děti se zúčastní většiny mých 

pozorování. Ve skupině B jsem z tohoto důvodu vyřadila pouze dvě děti. Aby se 

původní počet děti nezměnil, musela jsem u vybraných dětí (u kterých jsem zjistila 

jejich častou účast při mých pozorování) provést znovu metodu individuálního řízeného 

rozhovoru s otevřenou odpovědí. Tento postup jsem opakovala v obou skupinách. Ve 

skupině B se mi podařilo pro svůj výzkum získat více dětí, takže konečný podíl dětí ze 

skupiny A:B byl 12:16 oproti dříve zamýšlených 14:14. 

 

6.2.Způsob zpracování 

Získaná data z rozhovorů a pozorování jsem si pro přehlednost převedla do 

tabulek uvedených v této bakalářské práci v části 7.1. Tabulky mi také pomohly při 

následném porovnání dílčích informací.  

Informace z prvních čtyř tabulek jsem si nejprve roztřídila do jednotlivých 

kategorií. Snažila jsem se při tom zohledňovat i menší rozdíly mezi typy hraček.  Do 

kategorií jsem započítávala i vícečetné odpovědi od jednotlivých dětí. Následně jsem 

spočítala, kolikrát se daná kategorie ve výpovědi objevily a určila jsem pořadí od 

nejpočetnějších kategorií. Tyto kategorie uvádím v části 7.1.  

Mým druhým úkolem bylo zjistit, jak odpovídali chlapci a jak dívky. Spočítala 

jsem tedy výskyt kategorií podle těchto dvou skupin dětí. 

V dalším kroku jsem zjišťovala jaké hračky byly dětmi během rozhovoru 

přiřazovány k dívkám a jaké byly přiřazovány k chlapcům. Následně jsem spočítala 

výskyt kategorií podle druhu otázky. 

V mém posledním kroku ve zpracování individuálních rozhovorů jsem 

posuzovala, na kolik se odlišují odpovědi jednotlivých dětí od většinové odpovědi. Před 

samotným posuzováním jsem musela zjistit většinovou odpověď, kterou jsem také 

zanesla do tabulky. Většina dětí uváděla, že panenky jsou pro dívky a auta pro chlapce. 

Následně jsem tedy zjišťovala kolik dívek/chlapců s tímto názorem souhlasí. V tabulce 

jsem rozlišovala dva údaje – počet dětí, které souhlasí s přiřazením obou genderově 

typických hraček (panenky-dívky, auta-chlapci), a počet dětí, které souhlasí 

s přiřazením pouze jedné z nich. 

Všechna data z tabulek jsem vyhodnotila a okomentovala. Pro snazší porovnání 

jsem použila v komentářích procenta. Jsem si vědoma toho, že při tak malém počtu 
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účastníků výzkumu má v procentech každá odpověď velkou váhu a může tak docházet 

ke zkreslení výsledků. Toto použití jsem zvolila čistě pro názornost. 

Zpracování mého pozorování probíhalo nejprve zaznamenáváním informací o 

hře a výběru hraček u jednotlivých dětí. Dále jsem data zpracovala tak, aby se u 

každého subjektu shromáždily poznámky z jednotlivých pozorování. Protože jsem při 

pozorování zapisovala celé situace, pro jednodušší práci s textem jsem si vypsala pouze 

názvy hraček a do tabulky jsem je přiřadila k jednotlivým číslům (místo jmen dětí). Na 

konec jsem do tabulky doplnila odpovědi jednotlivých dětí na typickou hračku pro své 

pohlaví/gender. V dalším kroku jsem si určila jednotlivé kategorie výskytu hraček ve 

volné hře u dívek a následně i u chlapců. K těmto kategoriím jsem zaznamenala kolikrát 

se při mém pozorování kategorie vyskytly nebo opakovaly a seřadila jsem je od 

nejčastějšího výskytu po nejméně užívané hračky. Abych mohla odpovědět na čtvrtou 

výzkumnou otázku, musela jsem ještě porovnat výsledky z pozorování s výsledky 

z rozhovorů. K tomu jsem potřebovala informace o tom, které hračky jednotlivé děti 

přiřadily ke svému pohlaví a následně s jakou konkrétní hračkou si hrály při volné hře. 

Zpracování do tabulek dle několika jednotlivých kritérií mi pomohlo při porovnávání 

informací získaných pomocí obou použitých metod sběru dat, a tedy při odpovídání na 

výzkumné otázky. 

 

7. Výsledky 

Ve výsledcích z výzkumu používám pro názornost údaje také v procentech. 

Jsem si vědoma, nepřesností, která mohou procenta v tak malém souboru zkoumaných 

dětí způsobit. Procenta jsou v této bakalářské práci vnímány jen jako orientační, 

rozhodně je nelze vztáhnout na širší populaci.  

V některých tabulkách jsem zařadila skupinu panenky, do které jsem 

započítávala pouze odpovědi „panenka“.  Je ale logické, že do skupiny panenek patří i 

například barbie, miminko nebo holčička, které uvádím jako samostatné skupiny. Tyto 

skupiny uvádím samostatně pro lepší přehlednost v individuálních rozdílech v 

odpovědích. Pro smysluplné závěry, je někdy nutné tyto kategorie sloučit. V takovém 

případě uvádím k tabulce vždy náležitý komentář. 
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7.1. Výsledky rozhovoru s dětmi ve skupinách  A i B 

7.1.1. Individuální rozhovor s dívkami a chlapci ve skupině A a B  

Při zpracování výsledků jsem jako výchozí materiál použila tabulku č.1, do které 

jsem zaznamenala odpovědi od jednotlivých dětí z obou pozorovaných skupin. Děti 

odpovídaly většinou jednoslovné názvy hraček. U některých dětí obsahovaly odpovědi 

více kategorií hraček. 

Tab.č.1 
Odpovědi z rozhovorů ve skupině A a B 

 
Skupina A 

odpovědi od dívek Typické hračky pro dívky 
Typické hračky pro 

chlapce 

1 
panenky, kočárky, šaty, 

postýlka 
dinosauři, auta 

2 barbíny auta 
3 kuchyňka dinosauři 
4 šaty auta, bagry 
5 šaty auta 
6 šaty kola 

Skupina B 
odpovědi od dívek Typické hračky pro dívky 

Typické hračky pro 
chlapce 

1 panenky auta 
2 pejsek auta 
3 kravičky dinosauři 
4 panenky auta 
5 kočárky, miminka, dortík auta, Spiderman 
6 koníci dinosauři 
7 kuchyňka silnice, koleje 
8 panenky Spiderman 

Skupina A 
odpovědi od chlapců 

Typické hračky pro dívky Typické hračky pro 
chlapce 

1 koníci pejsci, medvídci 

2 
panenky, kočárky, holčičí 

míče 
letadla, dinosauři, míče, 

3 barbíny pistole, auta 
4 panenky raketa Star-wars 
5 panenky auta 
6 motorky auta 

Skupina B 
odpovědi od chlapců 

Typické hračky pro dívky Typické hračky pro 
chlapce 

1 auta mašinky 
2 panenky auta 
3 panenky auta 
4 holčičky Spiderman 
5 kočárky vláčky, letadla 
6 barbíny auta 
7 panenky, kočárky Spiderman, Ironman 
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8 panenky letadla 
  

Ve skupině A u odpovědí dívek se často vyskytla odpověď na typickou dívčí 

hračku „šaty“. Při pozorování jsem si všimla, že si s nimi dívky velice často hrají. 

Naopak u skupiny B, která měla šaty také k dispozici, jsem tuto hru s šaty nepozorovala 

vůbec. To znamená, že u skupiny A existuje silný vrstevnický vliv při výběru hračky i 

při vnímání šatů jako typicky dívčí hračky. Chlapci nezmínili šaty jako hračku ani v 

jedné skupině. 

U dvou dívek a jednoho chlapce jsem si všimla, že v odpovědích uvádějí pouze 

hračky zvířátek. Druhým netypickým projevem je výskyt genderově atypické hračky 

přisuzované dívkám ve dvou odpovědí chlapců. 

 

7.1.2. Nejčastější odpovědi dětí 

Odpovědi dětí jsem zpracovala do jednotlivých kategorií z tab.č.2. Výsledkem 

bylo 29 různých kategorií hraček. Pro názornost uvádím jen nejčastěji zastoupené 

hračky. Celá tabulka je zařazena do přílohy. 

Tab.č.2 
Frekvence odpovědí z rozhovorů 

Pořadí výskytu 
hraček v odpovědích dívek i 

chlapců na obě otázky 
Název kategorie 

Počet výskytu 
kategorie ve skupině A i B, 

u dívek i chlapců 
1. auto 15 
2. panenky 11 

3.-4. dinosauři 5 
3.-4. kočárky 5 
5. Spiderman 4 

6.-8. šaty 3 
6.-8. letadla 3 
6.-8. barbíny 3 

 

Nejčastější odpovědí všech dětí v obou skupinách  bez ohledu na to, komu je 

hračka určená bylo auto, které se vyskytlo v 15 odpovědích od 28 dětí. Druhou 

nejčastější odpovědí byla panenka, kterou ve svých odpovědích mělo 11 dětí. Do této 

kategorie jsem započítávala pouze odpovědi, kde děti odpověděly slovem „panenka“. 

Po započítání skupiny barbie, miminka, holčičky, které také logicky patří do skupiny 

panenek, mi ale vyšel celkový počet výskytu „panenek“ u 16 dětí, tedy panenka 

z globálního hlediska byla nejčastější odpovědí. Dále jsem zjistila, že v nejčastějších 
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odpovědích u dívek i u chlapců se vyskytoval velice podobný poměr jak dívčích tak 

chlapeckých hraček. 

7.1.3. Výskyt kategorií podle dětí 

Ke zpracování informací o výskytu různých kategorií u dívek a u chlapců jsem 

použila tab.č.3. a tab.č.4. Při zpracování jsem nekladla důraz na to, zda hračky 

v odpovědích byly přisuzovány dívkám či chlapcům. Pro přehlednost tabulek jsem 

vynechala nejméně zastoupené odpovědi. Celou tabulku uvádím v příloze. 

Tab.č.3 
Pořadí výskytu u odpovědí dívek na obě otázky  

(hračka pro dívky a hračka pro chlapce) 
Pořadí Název kategorie Počet výskytu kategorie 

1. auta 8 
2.-4. dinosauři 4 
2.-4. panenky 4 
2.-4. šaty 4 
5.-7. kočárky 2 
5.-7. kuchyňka 2 
5.-7. Spiderman 2 

 

Dívky měly ve svých odpovědích 19 kategorií hraček. Jejich nejčastější 

odpověď byla kategorie „auta“. Tu jsem zjistila v 8 případech ze 14 odpovědí dívek. Na 

druhém místě v pořadí výskytu se objevila hračka panenka (po přičtení kategorie barbie 

a miminka do skupiny „panenky“ se tato skupina vyskytla u 6 dívek). Kategorie 

dinosauři a šaty byli uvedeny kategorie ve čtyřech odpovědích. Následovaly odpovědi 

jako kočárek, kuchyňka a spiderman. Většina těchto hraček, podporuje hru námětovou, 

napodobovací, fantazijní a úlohovou. (tab.č.3) 

 

Tab.č.4 
Pořadí výskytu u obou odpovědí chlapců  
(hračka pro dívky a hračka pro chlapce) 

Pořadí Název kategorie Počet výskytu kategorie 
1.-2. auta 7 
1.-2. panenky 7 
3.-4. kočárky 3 
3.-4. letadla 3 
5.-7. barbíny 2 
5.-7. mašinky, vláčky 2 
5.-7. Spiderman 2 
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U chlapců se v odpovědích vyskytlo 18 kategorií hraček. Jejich nejčastější 

odpověď byla „auta“ a „panenky“. Ovšem po započítání do skupiny „panenky“ i 

skupinu barbie a holčičky, stane se z této sloučené skupiny nejčastější odpověď u 

chlapců (celkem v 10 odpovědích).  Odpověď auta se objevila v 7 záznamech ze 14. 

Další nejčastější odpovědí byly „kočárky“ a „letadla“. Každou z kategorií chlapci 

uvedly ve 3 odpovědích. Dále v pořadí se objevovaly hračky jako je barbína, vláček a 

spiderman. Také tyto hračky, které se nejčastěji vyskytovaly v odpovědích chlapců 

podporují především hru námětovou, napodobovací a fantazijní. (tab.č.4) 

 

7.1.4. Výskyt kategorií podle druhu otázky 

7.1.4.1. Hračky přiřazovány k dívkám 

K vyhodnocení hraček, které jsou přiřazovány dívkám jsem využila tabulku č.5, 

z které jsem zjistila, jaké hračky jsou považovány za typicky dívčí z pohledu dívek i 

chlapců zároveň. Další tabulka (tab.č.6) mi pomohla správně vyhodnotit výsledky, které 

se týkaly také typicky dívčí hračky, ale z pohledu jen dívek a jen chlapců. Pro 

přehlednost uvádím jen část tabulek. Celé tabulky jsou v příloze. 

 

Tab.č.5 
Celkové pořadí výskytu u odpovědí dívek i chlapců („Typické hra čky pro dívky?“) 

Pořadí 
Název kategorie 

„typické hra čky pro 
dívky“ 

Počet přiřazených 
kategorií podle dívek 

i chlapců 

Procentuální 
vyjádření (z 28 

dětí) 
1. panenky 11 39% 
2. Kočárky 5 18% 
3. Šaty 4 14% 
4. Barbíny 3 11% 

5.-6. Kuchyňka 2 7% 
5.-6. koníci 2 7% 
7.-15. Pejsci 1 4% 

 

K dívkám bylo dohromady přiřazeno 15 různých kategorií. Z pohledu dívek i 

chlapců zároveň byla nejčastěji dívkám přiřazována hračka panenka. Celkem se tato 

odpověď objevila ve 39%. Na dalších místech dle četnosti v odpovědích to byly 

kočárky, které zvolily děti v 18%, dále pak šaty ve 14% a barbíny v 11%. Pokud ale 

vezmu v úvahu, že do skupiny „panenky“ patří i barbie, miminka a holčičky, které děti 

uváděly jako odpověď na typicky dívčí hračku, vyskytuje se tato skupina 

v nadpoloviční většině všech odpovědí na typicky dívčí hračku (v 57%). 
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Dívky ve svých odpovědích na typicky dívčí hračku uvedly celkem 11 kategorií. 

Jako typicky dívčí hračku nejčastěji vybíraly panenku a šaty. Celkem se tyto odpovědi 

vyskytly u 29% dívek. (V případě souhrnné kategorie „panenky“ kam spadá i skupina 

barbie a miminka, byla tato skupina uvedena u 43% dívek). Další nejčastější odpovědí 

byl kočárek a kuchyňka, která byla zaznamenána u 14% dívek. Ostatní kategorie se 

vyskytly vždy pouze v jedné odpovědi (7%). 

Chlapci ve svých odpovědích na typicky dívčí hračku uvedly celkem 8 kategorií. 

Jako nejčastější dívčí hračku jsem v chlapeckých odpovědích získala výsledek panenka. 

V souhrnné kategorii se skupina „panenka“ objevila dokonce v 71% odpovědí chlapců. 

Druhou nejčastější odpovědí byl kočárek, který se v odpovědích objevil ve 21%. Další 

kategorie hrček, které se vyskytly vždy jen v jedné odpovědi, byly neutrální koníci a 

míč („holčičí“). Ve dvou z odpovědí chlapců se vyskytly k dívkám genderově atypické 

hračky, a to skupina motorky a auta. To se v kategoriích přiřazovaných k chlapcům 

nestalo ani v jednom případě. 

 

 

 

 

Tab.č.6 
Pořadí výskytu hraček pro dívky  
(„Typické hra čky pro dívky?“) 

Pořadí u dívek  
 

Název kategorie 
„typické hra čky 

pro dívky“ 

Počet výskytu v 
odpovědích 

Procentuální 
vyjádření (ze 14 

dívek) 
1.-2. panenka 4 29% 
1.-2. šaty 4 29% 
3.-4. kočárky 2 14% 
3.-4. kuchyňka 2 14% 
5.-11. postýlka 1 7% 

Pořadí u chlapců  
Název katgorie 
„typické hra čky 

pro dívky“ 

Počet výskytu v 
odpovědích 

Procentuální 
vyjádření (ze 14 

chlapců) 
1. panenky 7 50% 
2. kočárky 3 21% 
3. barbíny 2 14% 

4.-8. holčičí míč 1 7% 
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7.1.4.2. Hračky přiřazovány k chlapcům 

K vyhodnocení hraček, které jsou přiřazovány chlapcům jsem využila tabulku č.7., z 

které jsem zjistila, jaké hračky jsou považovány za typicky chlapecké z pohledu dívek i 

chlapců zároveň. Další tabulka (tab.č.8) mi pomohla správně vyhodnotit výsledek, který 

se týkal typicky chlapeckých hračky, ale z pohledu jen dívek a jen chlapců. Pro 

přehlednost uvádím jen část tabulek. Celé tabulky jsou uvedeny v příloze. 

Tab.č.7 
Pořadí výskytu u odpovědí dívek i chlapců  

(„Typické hra čky pro chlapce?“) 

Pořadí 
Název kategorie „ 
typické hračky pro 

chlapce“ 

Počet přiřazených 
kategorií podle dívek 

i chlapců 

Procentuální 
vyjádření (z 28 

dětí) 
1. auta 14 50% 
2. dinosauři 5 18% 
3. Spiderman 4 14% 
4. letadla 3 11% 
5. mašinky, vlaky 2 7% 

6.-15. medvídci 1 4% 
 

K chlapcům bylo dohromady přiřazeno 15 různých kategorií. Z pohledu dívek i 

chlapců je skupina „auta“ přiřazována v polovině odpovědí. V 18% to byla kategorie 

„dinosauři“. Na dalších místech dle četnosti v odpovědích to byla postava Spidermana, 

a dopravní prostředky (po sečtení skupiny „letadla“, „mašinky a vlaky“ jako souhrnná 

kategorie dopravní prostředky se objevují také v 18% jako kategorie „dinosauři.) 

Skupina „kola“, „pejsci“, „míče“ a „medvídci“, které se vyskytly vždy jen v jedné 

odpovědi jsou neutrální kategorie. Ostatních jedenáct kategorií je výrazně zaměřeno na 

chlapecký gender. 

 

Tab.č.8 
Pořadí výskytu hraček pro chlapce („Typické hračky pro chlapce?) 

Pořadí u dívek  
Název kategorie 

„typické hra čky pro 
chlapce“ 

Počet výskytu v 
odpovědích 

Procentuální 
vyjádření (z 

počtu 14 dívek) 
1. auta 8 57% 
2. dinosauři 4 29% 

3.-4. Spiderman 2 14% 
3.-4. silnice, koleje 2 14% 
5.-6. bagry 1 7% 

Pořadí u chlapců  
Název kategorie 

„typické hra čky pro 
chlapce“ 

Počet výskytu v 
odpovědích 

Procentuální 
vyjádření (z 

počtu 14 
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chlapců) 
1. auta 6 43% 
2. letadla 3 21% 

3.-4. mašinky, vlaky 2 14% 
3.-4. Spiderman 2 14% 
5.-11. Ironman 1 7% 

 

Dívky ve svých odpovědích na typicky chlapeckou hračku uvedly celkem 6 

kategorií. Nejčastější odpověď byla „auto“. Celkem se tato kategorie hračky vyskytla 

v odpovědích od 57% dívek. Další nejčastější odpovědí byli dinosauři, a to ve 21%. 

Ostatní odpovědi jako Spiderman, silnice a bagry se vyskytovaly u dvou a méně dívek. 

Chlapci ve svých odpovědích na typicky chlapeckou hračku uvedly celkem 11 

kategorií. Jako nejčastější hračku jsem v chlapeckých odpovědích získala výsledek 

„auto“. Odpovědělo tak celkem 43% chlapců. Další nejčastější odpovědí byla „dopravní 

prostředky“ (letadla a vlaky) a to ve 35%. Mezi ostatní kategorie zastoupené u dvou a 

méně chlapců patřily například postavy akčních hrdinů nebo dinosauři. 

 

7.1.4.3. Shrnutí výskytu kategorií u dívek a chlapců 

Dívky ke svému pohlaví přiřadily jako typickou hračku panenku, a to ve 43%. 

Chlapci uvedly jako typicky dívčí hračku také panenku (po součtu kategorií barbie, 

miminka a holčička) a to dokonce v 71%. Podle dívek bylo k chlapcům přiřazeno auto 

v 57%. Sami chlapci je uvedli pouze ve 43%. Z toho vyplývá, že chlapci i dívky 

identifikují typickou hračku pro opačné pohlaví s větší jistotou než pro své vlastní. Při 

svých odpovědích na hračku typickou pro opačné pohlaví odpovídají děti ve většině 

případů tou nejobecnější hračkou, která je ve společnosti přiřazovaná dívkám nebo 

chlapcům. To potvrzuje vliv stereotypů již v tomto věku. 

Z tabulek č. 6 a 8 také vyplývá, že dívky i chlapci dokázali uvést více kategorií 

pro své pohlaví, než pro pohlaví opačné. Dívky uvedly 11 druhů hraček pro dívky a 6 

druhů pro chlapce. Chlapci uvedli 11 druhů hraček pro své pohlaví a 8 druhů dívčích 

hraček. 

 

7.1.5. Posuzování odpovědí podle většinového názoru 

Většinová odpověď na otázky „Jaká hračka je typická pro dívky/chlapce?“ vyšla 

pro dívky kategorie „panenky“ z pohledu dívek i chlapců a pro chlapce kategorie „auta“ 
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z pohledu dívek i chlapců. V tabulce č. 9 jsem názorně shrnula kolik dívek a kolik 

chlapců 

Do skupiny „panenky“ jsem zařadila všechny kategorie, které do skupiny náleží 

povahou. Byly to barbie, miminka a holčičky.  

 

Tab.č.9 
Porovnání odpovědí konkrétních dětí s většinovým názorem 

Dívky 

„Panenka je pro 
dívky.“ 

(zahrnuta kategorie 
barbie, miminka a 

holčičky) 

„Auto je pro 
chlapce.“ 

Počet shodných 
odpovědí 

s většinovou (v 
jednom nebo 

v obou případech) 
1. Ano Ano 2 
2. Ano Ano 2 
3. Ne Ne 0 
4. Ne Ano 1 
5. Ne Ano 1 
6. Ne Ne 0 
7. Ano Ano 2 
8. Ne Ano 1 
9. Ne Ne 0 
10. Ano Ano 2 
11. Ano Ano 2 
12. Ne Ne 0 
13. Ne Ne 0 
14. Ano Ne 1 

celkem 
6 dívek souhlasilo 

s panenkou pro 
dívky 

8 dívek souhlasilo 
s autem pro chlapce 

5 dívek souhlasilo 
s většinovým 

názorem na obě 
hračky zároveň 

Chlapci „Panenka je pro 
dívky.“ 

„Auto je pro 
chlapce.“ 

Porovnání 
odpovědi s 
většinovou 

1. Ne Ne 0 
2. Ano Ne 1 
3. Ano Ano 2 
4. Ano Ne 1 
5. Ano Ano 2 
6. Ne Ano 1 
7. Ne Ne 0 
8. Ano Ano 2 
9. Ano Ano 2 
10. Ano Ne 1 
11. Ne Ne 0 
12. Ano Ano 2 
13. Ano Ne 1 



61 
 

14. Ano Ne 1 

celkem 

10 chlapců 
souhlasilo 

s panenkou pro 
dívky 

6 chlapců 
souhlasilo s autem 

pro chlapce 

5 chlapců 
souhlasilo 

s většinovým 
názorem na obě 
hračky zároveň 

 

Dívky se s většinovou odpovědí shodli v obou odpovědích v 5 případech (36%). 

Jen v jedné z nich ve 4 případech (29%) a v žádné z nich v 5 případech (35%). Chlapci 

se s většinovou odpovědí shodli v obou odpovědích v 5 případech (36%). Jen v jedné z 

nich v 6 případech (43%). A v žádné z nich ve 3 případech (21%). 

Z celkového hlediska se 36% dětí (tj. 10 dětí) shodlo na tom, že typickou 

hračkou pro dívky je panenka a zároveň pro chlapce auto.  Zároveň se stejný počet dětí 

shodl s většinovým názorem alespoň v jedné odpovědi, a to buď panenka je pro holky, 

nebo auto je pro kluky. Pouze zbylých 28% dětí (tj. 8 dětí) mělo na typickou hračku pro 

kluka a holky jiný názor. Shoda názorů dívek a chlapců je z celkového hlediska 

obdobná, ovšem při bližším pohledu se ukazuje, že děti volí genderově typickou 

odpověď spíše pro opačnou skupinu. To znamená, že pohled na vlastní skupinu je 

tolerantnější vůči užívání většího spektra hraček, zatímco na skupinu opačnou je pohled 

spíše užší a genderově schematičtější.  

 

7.2. Výsledky pozorování ve skupinách A i B 

7.2.1. Výběr hračky při volné hře dívek 

V tabulce č.10 jsem přehledně zpracovala výsledky z pozorování volné hry dívek. Tuto 

tabulku zde pro přehlednost neuvádím celou (viz příloha). Spočítala jsem 19 kategorií 

hraček, které se vyskytly při hře dívek, a k nim jsem zapsala jejich výskyt v zápisu z 

pozorování. Následně jsem informace vyhodnotila od nejčetnější kategorie až po 

hračky, které byly ve hře dívek užity nejméně. Zároveň jsem tyto informace převedla 

pro přehled na procenta.  

Tab.č.10 
Pořadí výskytu kategorií ve volné hře dívek na základě pozorování 

Pořadí 
Název kategorie 

hraček 

Počet výskytu 
v záznamu z 
pozorování 

Četnost výběru 
hračky 

v procentech 
(78 záznamů 
pozorování) 

1. plyšová zvířátka 16 21% 
2.-3. panenky 7 9% 
2.-3. kočárek 7 9% 
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4.-5. kuchyňka 6 8% 
4.-5. auto 6 8% 
6.-7 šaty 5 6% 
6.-7 princezny 5 6% 

8.-10. stavebnice 4 5% 

Nejčetnější kategorií, která se vyskytla v zápisu z pozorování dívek, byla 

plyšová zvířátka. Pozorovala jsem celkem 16 případů (tedy 21% z celkového záznamu o 

pozorování), kdy si dívky s těmito hračkami hrály. Druhou nejčetněji využívanou 

hračkou u dívek byla panenka a kočárek. Tyto kategorie jsem pozorovala při hře dívek 7 

krát (9%). Hru s kuchyňkou a autem jsem pozorovala v 6 případech (8%). To znamená, 

že pozorovaná skupina dívek A i B si hrála s netypicky genderovou hračkou stejně 

často, jako s kuchyňkou, která je pro dívky typičtější. Za zmínku ještě stojí kategorie 

stavebnice, dráhy, vláčky a bagr, které jsem pozorovala v dívčí hře ve 14%. Pokud bych 

k těmto kategoriím přiřadila ještě skupinu auta, výsledné procento výskytu případů hry 

s těmito hračkami by bylo 22%. Z toho vyplývá, že dívky při své hře zvolily hračku pro 

své pohlaví netypickou ve více případech, než hračku „plyšová zvířátka“, která byla při 

jejich hře nejpočetněji zastoupená. 

 

7.2.2.Výběr hračky při volné hře chlapců 

V tabulce č.11 jsem zpracovala výsledky z pozorování volné hry chlapců. Tuto tabulku 

zde pro přehlednost neuvádím celou (viz příloha). Stejně jako v předchozím případě 

jsem i zde spočítala 22 kategorií hraček, které se vyskytly při hře chlapců, a k nim jsem 

zapsala jejich výskyt v zápisu z pozorování. Následně jsem informace vyhodnotila od 

nejčetnější kategorie, až po hračky, které byly ve hře chlapců užity nejméně. Zároveň 

jsem tyto informace převedla pro přehled na procenta.  

Tab.č.11 
Pořadí výskytu kategorií ve volné hře chlapců na základě pozorování 

Pořadí 
Název kategorie 

hraček 

Počet výskytu 
v záznamu z 
pozorování 

četnost výběru 
hračky 

v procentech 
(122 záznamů 
pozorování) 

1. stavebnice 25 20% 

2. 
bojovníci-gormiti, 

ninja 
20 16% 

3. auta 13 11% 
4. panáčci z lega 8 7% 
5. lodě 7 6% 
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6. dráha, silnice, koleje 6 5% 
7. rotoped 5 4% 

8.-12. lupa 4 3% 

 

Nejčetnější kategorií, která se vyskytla v zápisu z pozorování chlapců, byla 

stavebnice. Pozorovala jsem celkem 25 případů, kdy si chlapci s těmito hračkami hráli 

(ve 20%). Druhou nejčetněji využívanou hračkou u chlapců byly figurky bojovníků. Do 

této kategorie byly započítány především figurky gormitů, což je současná populární 

hračka představující fantasy bojovníky, a želv ninja. Hru s nimi jsem u chlapců 

pozorovala ve 20 případech (v 16%). Ve 13 případech jsem pozorovala hru s auty 

(11%). V 8 případech hru s panáčky z lega. Jedinou trochu netypickou hračkou, kterou 

jsem při hře chlapců pozorovala, byla kuchyňka, která se ale vyskytla pouze u jednoho 

chlapce v jednom ze 122 zápisů. To znamená méně, než v 1%. V pozorování se 

v naprosté většině objevily kategorie hraček, které jsou v rámci genderových stereotypů 

přiřazovány k chlapcům. Rozdělila jsem si hračky do kategorií podle stejné povahy. Je 

kategorie doprava, do které jsem započítala auta, lodě, silnice, rakety, motorky a volant. 

Ta se vyskytla u chlapců celkem ve 26%. Další skupinou byly buď postavy bojovníků 

(gormiti), nebo lidí (panáčci z lega). Dohromady tvořila hra s těmito hračkami 23%. 

Stavebnice, které rozvíjejí jemnou motoriku, fantazii, konstruktivní dovednosti apod. 

jsem spočítala ve 20% pozorování. Za zmínku stojí i kategorie, která je svou 

genderovou  povahou neutrální. Patří do ní rotoped, lupa, plyšáci, bludiště, kruhy, 

tabule, puzzle a míče. Tuto hru jsem pozorovala ve 22%. 

 

7.2.3. Porovnání odpovědí dětí s reálnými výsledky z pozorování 

V tabulce č. 12 jsem porovnala odpovědi jednotlivých dětí s výsledky jejich reálné 

volné hry a výběru hraček. U dívek a u chlapců ze skupiny A a B jsem porovnala jejich 

odpovědi na typickou hračku pro jejich pohlaví s poznámkami, které jsem si u 

jednotlivých dětí vedla v průběhu pozorování. To, s čím se děti hrály, jsem roztřídila do 

kategorií, které jsem uvedla v tabulce k příslušné odpovědi.   

Tab.č.12 

Porovnání výsledků pozorování a rozhovorů 

Dívky A 
Kategorie hraček, 
které se objevily ve 

hře dětí 

Odpovědi dětí na 
typickou hračku pro 

své pohlaví. 
Shodné výsledky 
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1. 

rotoped, šaty, barbie, 

plyšové zvířátko, 

kuchyňka, auto, 

dráha, koník, 

panenka, kočárek, 

šaty,postýlka 
Ano 

2. 
šaty, barbie, 

princezna, koník 
barbie Ano 

3. 
bagr, šátek, 

stavebnice 
kuchyňka Ne 

4. 
panenky,kočárek, 
mobil, šátek, šaty, 

princezna 
šaty Ano 

5. 
princezna, rotoped, 

šaty 
šaty Ano 

6. 
auta, rotoped, 

kuchyňka, 
šaty Ne 

Dívky B 
Kategorie hraček, 
které se objevily ve 

hře dětí 

Odpovědi dětí na 
typickou hračku pro 

své pohlaví. 
Shodné výsledky 

7. 

plyšové zvířátko, 
stavebnice, kuchyňka, 
auta, dráha, kolejnice, 

vláčky, kočárek, 
panenka 

panenka Ano 

8. 
pejsek, tabule 
magnetická, 

pejsek Ano 

9. 
plyšová zvířátka 
(myšička,koza), 

magnetická tabule 
kravička Ne 

10. 
tanec, barbie,koruna, 

plyšové zvířátko 
(medvídek) 

panenky Ano 

11. 

plyšová 
zvířátka(medvídek, 
králíček,tučňák), 

koleje, auta, vláčky, 
kočárek, panenka 

 
dort, kočárek, 

miminka 
Ano 

12. 
stavebnice, kuchyňka, 

barbína, 
 

koník 
 

13. 
kuchyňka, kočárek, 

panenka 
kuchyňka Ano 

14. 
stavebnice, koruna, 
kuchyňka, panenka 

panenka Ano 

Chlapci A 
Kategorie hraček, 
které se objevily ve 

hře dětí 

Odpovědi dětí na 
typickou hračku pro 

své pohlaví. 
Shodné výsledky 
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1. 
kruhy, míče, 

stavebnice, rotoped, 
gormiti, auta 

pejsci, medvídci Ne 

2. 

piráti, auta, pistole, 
lupa, gormiti,bludiště, 

ninja, loď, kostky, 
dráha, plyšové 

zvířátko, 

letadla, dinosauři, 
míče, 

Ne 

3. 

gormiti, lupa,auta, 
dráha, náklaďák, 

ninja, 
rotoped,stavebnice, 

panáčci z lega 

pistole, auta Ano 

4. 

lupy, kruhy, panáček 
star-wars, lego, loď, 

figurka, pistole, 
gormiti, ninja, 

raketa Star-wars Ano 

5. 

auta, volant, kruhy, 
míč, stavebnice, 
rotoped, silnice, 

plyšové 
zvířátko(medvídek), 

stavebnice, loď, 
panáčci z lega, 

gormiti 

auta Ano 

6. 

auta, lupa, rotoped, 
loď, stavebnice, 
panáčci, gormiti, 

rotoped 

auta Ano 

Chlapci B 
Kategorie hraček, 
které se objevily ve 

hře dětí 

Odpovědi dětí na 
typickou hračku pro 

své pohlaví. 
Shodné výsledky 

7. 

karty-
bojovníci,kostky, 

rakety, panáčci z lega, 
stavebnice, robot, 

dinosauři, 

mašinky Ne 

8. 
karty-bojovníci, 
dráha, gormiti, 

stavebnice, 
auta Ne 

9. 

kuchyňka, stavebnice, 
bludiště, tabule, 

dráha, loď, panáčci z 
lega, 

auta Ne 

10. 

 bludiště, tabule 
magnetická, 

stavebnice, gormiti, 
panáčci z lega, robot, 

puzzle, dinosauři 

Spiderman Ne 
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11. 
kuřátko, dráha, 

stavebnice, robot, 
auto 

vláčky, letadla Ne 

12. 

bludiště, magnetická 
tabule, garáž, 

stavebnice, puzzle, 
auto, plyšák, ohrádka 

auta Ano 

13. 
raketa, dinosauři, 

stavebnice, 
Spiderman, Ironman Ne 

14. 
raketa, stavebnice, 

motorka, stavebnice, 
dráha 

letadla Ne 

 

Při zpracování výsledků jsem začala zjištěním, kolik dětí bylo ve shodě s tím, co 

uvedlo v odpovědi na typickou hračku pro své pohlaví, a s čím si reálně hrálo. 

Zaznamenala jsem celkem u 15 dětí shodu s odpovědí s pozorováním. To znamená, že v 

54%  případů se hračka v odpovědi objevila alespoň jednou při volné hře 

odpovídajícího dítěte. Všimla jsem si ale podstatného rozdílu ve výskytu souhlasných 

odpovědí. Dvě třetiny odpovědí, které byly ve shodě, pocházely od dívek (10 

souhlasných odp. od dívek a 5 od chlapců, tzn. 67% shodných odpovědí pocházelo od 

dívek a 33% od chlapců). Rozdíl v koncentraci shodných odpovědí ve skupinách A a B 

nebyl příliš odlišný, takže nelze předpokládat zásadní vliv konkrétní skupiny a 

pedagogického vedení. Ve skupině A se vyskytlo 8 odpovědí ve shodě (53% všech 

shodných odpovědí) a ve skupině B to bylo 7 odpovědí (47% všech shodných 

odpovědí). Všechny souhlasné odpovědi byly genderově typickou hračkou, až na jednu 

neutrální hračku, kterou byl „pejsek“. Většina souhlasných odpovědí byla auto pro 

chlapce a panenka pro dívky. U dívek to byly panenky z 60%  a u chlapců to byly auta 

z 80%. 

 

7.3. Odpověď na výzkumné otázky 

V této podkapitole shrnu hlavní výsledky vlastního výzkumu. Pro větší 

přehlednost je budu koncipovat jako odpovědi na původně stanovené výzkumné otázky.  

1. Jaké hračky jsou považovány za typicky dívčí z pohledu dívek a 

chlapců? 

Abych mohla získat odpověď na tuto otázku, zpracovala jsem výsledky 

z rozhovorů v kapitole 7.1.4.1 Hračky přiřazovány k dívkám v tabulce č.6. Tato tabulka 

ukazuje, že za typicky dívčí hračku z pohledů dívek je považována panenka, a to ve 
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43% odpovědí na otázku (po přičtení kategorií barbie a miminka). Na tutéž otázku 

odpovědělo stejnou odpovědí 71% chlapců. Z toho vyplývá, že více chlapců než dívek 

si myslí, že panenka je typická hračka pro dívky.  

2. Jaké hračky jsou považovány za typicky chlapecké z pohledu dívek a 

chlapců? 

Pro získání odpovědi na tuto otázku jsem zpracovala výsledky z rozhovorů 

v kapitole 7.1.4.2 Hračky přiřazovány k chlapcům v tabulce č.8. Z této tabulky vyplývá, 

že za typicky chlapeckou hračku z pohledu dívek je považováno auto, a to v 57%. 

Chlapci s touto odpovědí souhlasí, ale auto uvádějí jako typicky chlapeckou hračku jen 

ve 43%, zatímco mezi dívkami  se jedná o výrazně četnější odpověď. Z toho vyplývá, 

že více dívek než chlapců si myslí, že auto je typická hračka pro chlapce. 

3. Jaké hračky ve volné hře upřednostňují dívky a jaké chlapci? 

Otázkou, která se ptá, jaké hračky upřednostňují dívky, jsem se zabývala 

v kapitole 7.2.1. Výběr hračky při volné hře dívek v tabulce č. 10. Z výsledků jsem 

došla k závěru, že nadpoloviční většina všech záznamů z pozorování hry dívek (54%) 

obsahovala hračky, jako jsou plyšová zvířátka (21%), panenky (9%), kočárky (9%), 

kuchyňka (8%) a auto (8%). 

Otázku, které hračky upřednostňují chlapci, jsem zpracovala v kapitole 7.2.2. 

Výběr hračky při volné hře chlapců v tabulce č. 11. Ve výsledcích jsem došla k závěru, 

že nadpoloviční většina všech záznamů z pozorování hry chlapců (54%) obsahovala 

hračky kategorií stavebnice (20%), postavy a bojovníci (23%) a auta (11%). Oba výčty 

hraček se tedy značně odlišují, ačkoliv zahrnují i některé společné prvky, které dovolují, 

aby dívky a chlapci hru sdíleli. Nejčastější společnou hračkou je auto, s nímž si hrály 

dívky až v 8 % pozorovaných případů. Je signifikantní, že se jedná o hračku, kterou 

zároveň samy dívky považují za typickou pro chlapce.   

4. Na kolik se liší výpovědi dětí od jejich výběru hra ček při volné hře? 

Odlišnost ve výpovědí dětí a jejich výběru hračky při volné hře jsem zpracovala 

v kapitole 7.2.3. Porovnávání odpovědí dětí s reálnými výsledky z pozorování v tabulce 

č. 12. Nadpoloviční většina dětí (54%) se shodla názvem hračky ve své odpovědi 

s pozorováním. Do tohoto výsledku jsem nezapočítávala charakter hraček, ale pouze 

jejich název. V 66% to byly dívky, které se v odpovědích shodly s výběrem hračky. 

V porovnání mezi skupinami byl poměr shodných odpovědí zastoupen vyrovnaně. 

Výrazná většina dětí (86%) byla v odpovědi s pozorováním ve shodě z hlediska 
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charakteru hraček. Jen u 4 dětí (14%) jsem zaznamenala odlišný charakter odpovědi od 

pozorování. Ve dvou případech se jednalo o hračky (zvířátka, šaty a kuchyňka), které 

děti uvedly jako odpověď na typickou hračku pro své pohlaví, ale při hře si s nimi 

nehrály. To mohlo být způsobeno momentálním ovlivněním jedince skupinou, nebo 

vývojem jeho hry z důvodu provádění pozorování téměř po půl roce. 

 

8. Diskuse 

Ve výsledcích mého výzkumu se většina teorií o dětech předškolního věku 

potvrdila. Závěry jsou v souladu s výchozími předpoklady a očekáváním. Tento fakt 

sám o sobě dokazuje, že celá společnost je pod silným vlivem genderových stereotypů. 

Přestože výzkum nepřinesl zásadní překvapení, domnívám se, že výsledky poskytují 

podrobný a zajímavý pohled na genderovou rozdílnost v otázce hry u dětí a jejich výběr 

hraček. 

Při pozorování hry jsem zjistila, že charakter hry, až na výjimky, odpovídá věku 

dětí, tak jak je popsán v teoriích o vývoji dětské psychiky. Dále jsem zjistila, že u dětí 

tohoto věku je schopnost utvářet hru velice rozdílně vyvinutá. Například při hře 

s možností volného výběru hračky některé děti vnímají hračku pouze jako předmět, na 

rozdíl od jiných, které jí při hře umí využít kreativně. Myslím si, že existuje mnoho 

důvodů vzniku rozdílů v přístupu k hračkám a využití volného prostoru pro hru. Podle 

mého názoru mají některé děti málo prostoru pro opravdu spontánní volnou hru, kdy 

nejsou ničím vázané. Buď jsou děti moc přetěžované, kdy po nich okolí chce vidět 

výsledky učení a přínos ve volné hře nevidějí, nebo tráví čas pohodlným přijímáním 

informací z médií, kdy je jejich pasivita nejvýraznější. 

Hračky, se kterými si děti při mém pozorování hrály, podporovaly většinu složek 

psychického vývoje. Především jemnou motoriku a kognitivní vývoj při hře se 

stavebnicemi, sociálně-emoční vývoj při dělení se o hračky, v rozdělování a vžívání do 

rolí a při napodobivé hře. Jedinou složku, kterou jsem ve hře pozorovala opravdu 

v malé míře, byly složka řečová. Tu děti ke svým hrám používaly velice zřídka. 

Jednotlivé schopnosti jsou však prostřednictvím různých hraček rozvíjeny v odlišné 

míře. Pokud existuje u konkrétního dítěte (respektive u skupin dětí) určitá dominance 

v typu hry a preferenci hraček, je pochopitelné, že přednostně dochází k rozvoji 

specifických schopností. Aby byl vývoj dítěte rovnoměrný a komplexní, je důležité 

podporovat hru s různými typy hraček.  
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Velký vliv na výběr hračky a hru s ní mají rodiče a okolí. U dětí jsou již od 

narození podporovány genderové stereotypy. Na chlapce se v tomto ohledu klade větší 

důraz. Jakýkoli projev, co by mohlo být vnímán společností jako dívčí, je chlapcům 

dáván najevo. U dívek je společnost tolerantnější.  I mé pozorování dokazuje, že chlapci 

předškolního věku, jsou více genderově vyhraněni, než dívky. U dívek se ve hře 

objevilo například auto, které je společností chápáno jako chlapecká hračka, přesto si 

s ním dívky hrály poměrně často. Implicitním důvodem je, že chlapecké hry a hračky 

jsou obecně přijímány lépe a dívky proto cítí, že hrou s nimi mohou získat určité 

sociální ocenění. Zároveň ale může být důležitým faktorem i samotný zájem dětí o 

maximální komplexnost užívaných hraček, která je však v případě chlapců a dívčích 

hraček ze strany okolí, které na tyto preference reaguje nelibě, více omezována. Z toho 

pak vyplývá, že chlapci měli při své hře v naprosté většině zastoupeny hračky, které 

podporují jejich identitu s mužstvím. Jsou to například postavy bojovníků, hračky, které 

se vztahují k dopravě, nebo ke konstruktivní hře. Tato jednostrannější genderová 

orientace chlapců je dána také tím, že při identifikaci s rodiči se chlapci často dostávají 

do konfliktu, protože zjistí, že jsou odlišní než matka, která s nimi tráví většinou nejvíce 

času. Vzor potom hledají právě například v akčních hrdinech, se kterými se identifikují 

a potvrzují si tak svoje mužství.  

Ve svém výzkumu můžu také potvrdit dřívější zjištění o povaze her, které 

uvádím v teoretické části. Dívky ve většině případů hrály napodobivé a fantazijní hry, 

které často souvisely s maminkou a vše co k ní patří. Například hra v kuchyňce, 

s kočárkem, s panenkou apod. Chlapci naopak hrají většinou hry konstruktivní nebo 

související s nápodobou mužského zaměstnání (automechanik, výpravčí). Tento druh 

her jsem velice často pozorovala při svém výzkumu. 

Přibližně dvě třetiny dětí mají stejný názor na typicky dívčí a chlapeckou hračku, 

který je shodný s všeobecně uznávaným typem hraček pro dívky a/nebo pro chlapce 

(pro dívky je panenka, pro chlapce je auto). Je to důsledkem přijetí genderového řádu a 

genderových stereotypů, které se projevují již v tomto věku. Děti operují s tzv. 

genderovou polarizací, která představuje členění osob a jejich atributů na dvě 

dichotomické a komplementární skupiny – ženy/ženství a muže/mužství. Toto členění 

jim pomáhá v orientaci v okolním světě i v hledání vlastní pozice. Je přitom důležité, že 

očekávání, že se lidé budou projevovat genderově typickým způsobem (a budou tedy 

srozumitelní), se více uplatňuje vůči druhým než vůči sobě. To se v mém výzkumu 
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projevilo v tom, že jak dívky, tak chlapci uvažovali o hračkách a hrách druhé skupiny 

více homogenně, zatímco vůči vlastní skupině dokázali připustit větší volnost v užívání 

hraček.  

Před vstupem do výzkumu jsem měla i já stejný názor. Zajímalo mě proto, zda 

mají děti tento stereotypní názor již v předškolním věku ve svých představách 

zakotvený. I přes to, že jsou výsledky přesvědčivé, je třeba konstatovat, že vycházejí 

pouze z malého množství pozorování na to, aby se daly zobecnit. Malé množství 

zkoumaných subjektů neumožňuje komplexní statistické zpracování. Odpovědi a 

pozorování jsou ovlivněny celou řadou okolností a obsahují odchylky, které mají příliš 

velkou váhu. Mohou to být například názory děti v daný okamžik, utvořený na základě 

aktuálního názoru, vlivu vrstevnické skupiny nebo médii.  
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9. Závěry 

Na základě provedení individuálního řízeného rozhovoru s dětmi ze dvou 

různých skupin a jejich následného strukturovaného pozorování byly zjištěny tyto 

závěry: 

1. Za typicky dívčí hračky jsou z pohledu dívek i chlapců v nadpoloviční 

většině odpovědí považovány panenky. 

2. Za typicky chlapecké hračky jsou z pohledu dívek i chlapců v polovině 

odpovědí považována auta. 

3. Ve volné hře upřednostňují dívky především hračky jak genderově typické 

(panenky a kočárky), tak genderově neutrální (plyšová zvířátka), ale také 

genderově atypické hračky (auta). Ve volné hře chlapců je jejich genderová 

vyhraněnost mnohem silnější. Ve volné hře upřednostňují zejména hračky 

pro ně genderově typické (bojovníci, auta a stavebnice). U chlapců jsem 

pozorovala hru s genderově atypickou hračkou pouze v 1% z celého 

pozorování.  

4. Ve většině případů (86%) se odpovědi dětí shodly s jejich výběrem hračky 

při volné hře, když vezmeme v úvahu charakter hračky a ne jeho název. 

 

Z mého pohledu učitelky v předškolním zařízení, vidím hru dětí, jako velice 

důležitou součást jejich celkového vývoje. Protože s dětmi trávíme hodně času, jsme 

z části zodpovědné za jejich vnímání světa a máme jistý podíl na utváření jejich 

osobnosti. Hra je v předškolním věku převažující činností a má vliv na všechny složky 

jeho vývoje. Proto je důležité, abychom „my, budoucí učitelky“ této problematice 

věnovaly velkou pozornost. Cílem hry je rozvíjet osobnost a schopnost dítěte. Aby byl 

vývoj komplexní a rovnoměrný, měly by si děti hrát s různými hračkami a my bychom 

je v tom měli maximálně podporovat. Proto jsem se věnovala tomuto tématu nejen 

v oblasti dětského vývoje, ale i vývoje jejich hry a identity.  

V empirické části se mi podařilo naplnit cíle, které jsem si stanovila, a to 

především díky dobře položeným výzkumným otázkám. Podle otázek jsem pak mohla 

strukturovat veškerá data a následně je zpracovat ve výsledcích. Myslím, že mě práce 

obohatila a její zpracování bylo velkým přínosem pro moji další práci s dětmi 

předškolního věku. 
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Přílohy: 

 

Tab.č.1 
Odpovědi z rozhovorů ve skupině A a B 

 
Skupina A 

odpovědi od dívek Typické hračky pro dívky Typické hračky pro chlapce 

1 
panenky, kočárky, šaty, 

postýlka 
dinosauři, auta 

2 barbíny auta 

3 kuchyňka dinosauři 

4 šaty auta, bagry 

5 šaty auta 

6 šaty kola 

Skupina B 
odpovědi od dívek Typické hračky pro dívky Typické hračky pro chlapce 

1 panenky auta 

2 pejsek auta 

3 kravičky dinosauři 

4 panenky auta 

5 kočárky, miminka, dortík auta, Spiderman 

6 koníci dinosauři 

7 kuchyňka silnice, koleje 

8 panenky Spiderman 

Skupina A 
odpovědi od chlapců 

Typické hračky pro dívky Typické hračky pro chlapce 

1 koníci pejsci, medvídci 

2 
panenky, kočárky, holčičí 

míče 
letadla, dinosauři, míče, 

3 barbíny pistole, auta 

4 panenky raketa Star-wars 

5 panenky auta 

6 motorky auta 

Skupina B 
odpovědi od chlapců Typické hračky pro dívky Typické hračky pro chlapce 
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1 auta mašinky 

2 panenky auta 

3 panenky auta 

4 holčičky Spiderman 

5 kočárky vláčky, letadla 

6 barbíny auta 

7 panenky, kočárky Spiderman, Ironman 

8 panenky letadla 

 

 

Tab.č.2 
Frekvence odpovědí z rozhovorů 

Pořadí výskytu hraček v 
odpovědích dívek i chlapců 

na obě otázky 
Název kategorie 

Počet výskytu kategorie ve 
skupině A i B, u dívek i 

chlapců 
1. auto 15 

2. panenky 11 

3.-4. dinosauři 5 

3.-4. kočárky 5 

5. Spiderman 4 

6.-8. šaty 3 

6.-8. letadla 3 

6.-8. barbíny 3 

9.-12. koníci 2 

9.-12. pejsci 2 

9.-12. kuchyňka 2 

9.-12. mašinky, vláčky 2 

13.-29. medvídci 1 

13.-29. miminka 1 

13.-29. holčičí míče 1 

13.-29. míče 1 

13.-29. pistole 1 

13.-29. raketa Star-wars 1 
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13.-29. bagry 1 

13.-29. motorky 1 

13.-29. kravičky 1 

13.-29. holčička 1 

13.-29. dortíky 1 

13.-29. silnice 1 

13.-29. koleje 1 

13.-29. Ironman 1 

13.-29. postýlky 1 

13.-29. kola 1 

13.-29. princezna 1 

 

 

Tab.č.3 
Pořadí výskytu u odpovědí dívek na obě otázky  

(hračka pro dívky a hračka pro chlapce) 
Pořadí Název kategorie Počet výskytu kategorie 

1. auta 8 

2.-4. dinosauři 4 

2.-4. panenky 4 

2.-4. šaty 4 

5.-7. kočárky 2 

5.-7. kuchyňka 2 

5.-7. Spiderman 2 

8.-19. pejsci 1 

8.-19. miminka 1 

8.-19. princezny 1 

8.-19. postýlky 1 

8.-19. barbíny 1 

8.-19. bagry 1 

8.-19. kravičky 1 

8.-19. dortíky 1 

8.-19. silnice 1 
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8.-19. koleje 1 

8.-19. koníci 1 

8.-19. kola 1 

 

 

Tab.č.4 
Pořadí výskytu u obou odpovědí chlapců  
(hračka pro dívky a hračka pro chlapce) 

Pořadí Název kategorie Počet výskytu kategorie 

1.-2. auta 7 

1.-2. panenky 7 

3.-4. kočárky 3 

3.-4. letadla 3 

5.-7. barbíny 2 

5.-7. mašinky, vláčky 2 

5.-7. Spiderman 2 

8.-18. pejsci 1 

8.-18. medvídci 1 

8.-18. dinosauři 1 

8.-18. holčičí míče 1 

8.-18. míče 1 

8.-18. pistole 1 

8.-18. rakety (Star-wars) 1 

8.-18. motorky 1 

8.-18. holčičky 1 

8.-18. Ironman 1 

8.-18. koníci 1 
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Tab.č.5 
Celkové pořadí výskytu u odpovědí dívek i chlapců („Typické hra čky pro dívky?“) 

Pořadí 
Název kategorie 

„typické hra čky pro 
dívky“ 

Počet přiřazených 
kategorií podle dívek 

i chlapců 

Procentuální 
vyjádření (z 28 

dětí) 

1. panenky 11 39% 

2. kočárky 5 18% 

3. Šaty 4 14% 

4. barbíny 3 11% 

5.-6. kuchyňka 2 7% 

5.-6. koníci 2 7% 

7.-15. Pejsci 1 4% 

7.-15. kravičky 1 
4% 

7.-15. dortíky 1 
4% 

7.-15. miminka 1 
4% 

7.-15. auta 1 
4% 

7.-15. holčičí míč 1 
4% 

7.-15. holčičky 1 
4% 

7.-15. postýlka 1 
4% 

7.-15. motorky 1 
4% 

 

 

Tab.č.6 
Pořadí výskytu hraček pro dívky  
(„Typické hra čky pro dívky?“) 

Pořadí u dívek  
 

Název kategorie 
„typické hra čky 

pro dívky“ 

Počet výskytu v 
odpovědích 

Procentuální 
vyjádření (ze 14 

dívek) 
1.-2. panenka 4 

29% 
1.-2. šaty 4 

29% 
3.-4. kočárky 2 

14% 
3.-4. kuchyňka 2 

14% 
5.-11. postýlka 1 

7% 
5.-11. barbíny 1 

7% 
5.-11. pejsci 1 

7% 
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Tab.č.7 
Pořadí výskytu u odpovědí dívek i chlapců  

(„Typické hra čky pro chlapce?“) 

Pořadí 
Název kategorie „ 
typické hračky pro 
chlapce“ 

Počet přiřazených 
kategorií podle dívek 
i chlapců 

Procentuální 
vyjádření (z 28 
dětí) 

1. auta 14 50% 

2. dinosauři 5 18% 

3. Spiderman 4 14% 

4. letadla 3 11% 

5. mašinky, vlaky 2 7% 

6.-15. medvídci 1 4% 

6.-15. Ironman 1 4% 

6.-15. míče 1 4% 

6.-15. pistole 1 4% 

6.-15. rakety (Star-wars) 1 4% 

6.-15. pejsci 1 4% 

5.-11. kravičky 1 
7% 

5.-11. dortíky 1 
7% 

5.-11. miminka 1 
7% 

5.-11. koníci 1 
7% 

Pořadí u chlapců  
Název katgorie 
„typické hra čky 

pro dívky“ 

Počet výskytu v 
odpovědích 

Procentuální 
vyjádření (ze 14 

chlapců) 
1. panenky 7 50% 

2. kočárky 3 
21% 

3. barbíny 2 
14% 

4.-8. holčičí míč 1 
7% 

4.-8. holčičky 1 
7% 

4.-8. koníci 1 
7% 

4.-8. motorky 1 
7% 

4.-8. auta 1 
7% 
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6.-15. silnice 1 4% 

6.-15. koleje 1 4% 

6.-15. bagry 1 4% 

6.-15. kola 1 4% 

 

 

Tab.č.8 
Pořadí výskytu hraček pro chlapce („Typické hračky pro chlapce?) 

Pořadí u dívek  
Název kategorie 

„typické hra čky rpo 
chlapce“ 

Počet výskytu v 
odpovědích 

Procentuální 
vyjádření (z 

počtu 14 dívek) 
1. auta 8 

57% 
2. dinosauři 4 

29% 
3.-4. Spiderman 2 

14% 
3.-4. silnice, koleje 2 

14% 
5.-6. bagry 1 

7% 
5.-6. kola 1 

7% 

Pořadí u chlapců  
Název kategorie 

„typické hra čky rpo 
chlapce“ 

Počet výskytu v 
odpovědích 

Procentuální 
vyjádření (z 

počtu 14 
chlapců) 

1. auta 6 
43% 

2. letadla 3 
21% 

3.-4. mašinky, vlaky 2 
14% 

3.-4. Spiderman 2 
14% 

5.-11. Ironman 1 
7% 

5.-11. medvídci 1 
7% 

5.-11. dinosauři 1 
4% 

5.-11. míče 1 
4% 

5.-11. pistole 1 
4% 

5.-11. rakety (Star-wars) 1 
4% 

5.-11. pejsci 1 
4% 
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Tab.č.9 
Porovnání odpovědí konkrétních dětí s většinovým názorem 

Dívky 

„Panenka je pro 
dívky.“ 

(zahrnuta kategorie 
barbie, miminka a 

holčičky) 

„Auto je pro 
chlapce.“ 

Počet shodných 
odpovědí 

s většinovou (v 
jednom nebo 

v obou případech) 
1. Ano Ano 2 
2. Ano Ano 2 
3. Ne Ne 0 
4. Ne Ano 1 
5. Ne Ano 1 
6. Ne Ne 0 
7. Ano Ano 2 
8. Ne Ano 1 
9. Ne Ne 0 
10. Ano Ano 2 
11. Ano Ano 2 
12. Ne Ne 0 
13. Ne Ne 0 
14. Ano Ne 1 

celkem 
6 dívek souhlasilo 

s panenkou pro 
dívky 

8 dívek souhlasilo 
s autem pro chlapce 

5 dívek souhlasilo 
s většinovým 

názorem na obě 
hračky zároveň 

Chlapci 
„Panenka je pro 

dívky.“ 
„Auto je pro 

chlapce.“ 

Porovnání 
odpovědi s 
většinovou 

1. Ne Ne 0 
2. Ano Ne 1 
3. Ano Ano 2 
4. Ano Ne 1 
5. Ano Ano 2 
6. Ne Ano 1 
7. Ne Ne 0 
8. Ano Ano 2 
9. Ano Ano 2 
10. Ano Ne 1 
11. Ne Ne 0 
12. Ano Ano 2 
13. Ano Ne 1 
14. Ano Ne 1 

celkem 

10 chlapců 
souhlasilo 

s panenkou pro 
dívky 

6 chlapců 
souhlasilo s autem 

pro chlapce 

5 chlapců 
souhlasilo 

s většinovým 
názorem na obě 
hračky zároveň 
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Tab.č.10 
Pořadí výskytu kategorií ve volné hře dívek na základě pozorování 

Pořadí Název kategorie 
hraček 

Počet výskytu 
v záznamu z 
pozorování 

Četnost výběru 
hračky 

v procentech 
(78 záznamů 
pozorování) 

1. plyšová zvířátka 16 21% 

2.-3. panenky 7 9% 

2.-3. kočárek 7 9% 

4.-5. kuchyňka 6 8% 

4.-5. auto 6 8% 

6.-7 šaty 5 6% 

6.-7 princezny 5 6% 

8.-10. stavebnice 4 5% 

8.-10. barbie 4 5% 

8.-10. dráha, koleje, silnice 4 5% 

11. rotoped 3 4% 

12.-15. koník 2 3% 

12.-15. šátek 2 3% 

12.-15. vláčky 2 3% 

12.-15. tabule magnetická 2 3% 

16.-18. zámek 1 1% 

16.-18. bagr 1 1% 

16.-18. mobil 1 1% 
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Tab.č.11 
Pořadí výskytu kategorií ve volné hře chlapců na základě pozorování 

Pořadí 
Název kategorie 

hraček 

Počet výskytu 
v záznamu z 
pozorování 

četnost výběru 
hračky 

v procentech 
(122 záznamů 
pozorování) 

1. stavebnice 25 20% 

2. 
bojovníci-gormiti, 

ninja 
20 16% 

3. auta 13 11% 

4. panáčci z lega 8 7% 

5. lodě 7 6% 

6. dráha, silnice, koleje 6 5% 

7. rotoped 5 4% 

8.-12. lupa 4 3% 

8.-12. plyšáci 4 3% 

8.-12. rakety 4 3% 

8.-12. dinosauři 4 3% 

8.-12. bludiště 4 3% 

13.-15. robot 3 2% 

13.-15. kruhy 3 2% 

13.-15. tabule 3 2% 

16.-19. puzzle 2 2% 

16.-19. hra Star-wars 2 2% 

16.-19. pistole 2 2% 

16.-19. míče 2 2% 

20.-22. kuchyňka 1 1% 

20.-22. motorka 1 1% 

20.-22. volant 1 1% 
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Tab.č.12 

Porovnání výsledků pozorování a rozhovorů 

Dívky A 
Kategorie hraček, 
které se objevily ve 

hře dětí 

Odpovědi dětí na 
typickou hračku pro 

své pohlaví. 
Shodné výsledky 

1. 

rotoped, šaty, barbie, 

plyšové zvířátko, 

kuchyňka, auto, 

dráha, koník, 

panenka, kočárek, 

šaty,postýlka 
Ano 

2. 
šaty, barbie, 

princezna, koník 
barbie Ano 

3. 
bagr, šátek, 

stavebnice 
kuchyňka Ne 

4. 
panenky,kočárek, 
mobil, šátek, šaty, 

princezna 
šaty Ano 

5. 
princezna, rotoped, 

šaty 
šaty Ano 

6. 
auta, rotoped, 

kuchyňka, 
šaty Ne 

Dívky B 
Kategorie hraček, 
které se objevily ve 

hře dětí 

Odpovědi dětí na 
typickou hračku pro 

své pohlaví. 
Shodné výsledky 

7. 

Plyšové zvířátko, 
stavebnice, kuchyňka, 
auta, dráha, kolejnice, 

vláčky, kočárek, 
panenka 

panenka Ano 

8. 
pejsek, tabule 
magnetická, 

pejsek Ano 

9. 
Plyšová zvířátka 
(myšička,koza), 

magnetická tabule 
kravička Ne 

10. 
tanec, barbie,koruna, 

plyšové zvířátko 
(medvídek) 

panenky Ano 

11. 

Plyšová 
zvířátka(medvídek, 
králíček,tučňák), 

koleje, auta, vláčky, 
kočárek, panenka 

 
dort, kočárek, 

miminka 
Ano 

12. 
Stavebnice, kuchyňka, 

barbína, 
 

koník 
 

13. kuchyňka, kočárek, kuchyňka Ano 
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panenka 

14. 
Stavebnice, koruna, 
kuchyňka, panenka 

panenka Ano 

Chlapci A 
Kategorie hraček, 
které se objevily ve 

hře dětí 

Odpovědi dětí na 
typickou hračku pro 

své pohlaví. 
Shodné výsledky 

1. 
kruhy, míče, 

stavebnice, rotoped, 
gormiti, auta 

pejsci, medvídci Ne 

2. 

piráti, auta, pistole, 
lupa, gormiti,bludiště, 

ninja, loď, kostky, 
dráha, plyšové 

zvířátko, 

letadla, dinosauři, 
míče, 

Ne 

3. 

gormiti, lupa,auta, 
dráha, náklaďák, 

ninja, 
rotoped,stavebnice, 

panáčci z lega 

pistole, auta Ano 

4. 

lupy, kruhy, panáček 
Star-wars, lego, loď, 

figurka, pistole, 
gormiti, ninja, 

raketa Star-wars Ano 

5. 

auta, volant, kruhy, 
míč, stavebnice, 
rotoped, silnice, 

plyšové 
zvířátko(medvídek), 

stavebnice, loď, 
panáčci z lega, 

gormiti 

auta Ano 

6. 

auta, lupa, rotoped, 
loď, stavebnice, 
panáčci, gormiti, 

rotoped 

auta Ano 

Chlapci B 
Kategorie hraček, 
které se objevily ve 

hře dětí 

Odpovědi dětí na 
typickou hračku pro 

své pohlaví. 
Shodné výsledky 

7. 

karty-
bojovníci,kostky, 

rakety, panáčci z lega, 
stavebnice, robot, 

dinosauři, 

mašinky Ne 

8. 
karty-bojovníci, 
dráha, gormiti, 

stavebnice, 
auta Ne 

9. 
kuchyňka, stavebnice, 

bludiště, tabule, 
dráha, loď, panáčci z 

auta Ne 



86 
 

lega, 

10. 

 bludiště, tabule 
magnetická, 

stavebnice, gormiti, 
panáčci z lega, robot, 

puzzle, dinosauři 

Spiderman Ne 

11. 
kuřátko, dráha, 

stavebnice, robot, 
auto 

vláčky, letadla Ne 

12. 

bludiště, magnetická 
tabule, garáž, 

stavebnice, puzzle, 
auto, plyšák, ohrádka 

auta Ano 

13. 
raketa, dinosauři, 

stavebnice, 
Spiderman, Ironman Ne 

14. 
raketa, stavebnice, 

motorka, stavebnice, 
dráha 

letadla Ne 

 

 

 

Přítomnost dětí ve skupině A 

dívky Ranní hra Odpolední hra Ranní hra Ranní hra Odpolední hra 

1. ano ano ne ano ano 

2. ne ano ne ano ano 

3. ne ne ano ano ano 

4. ne ano ano ano ne 

5. ano ne ne ano ano 

6. ano ne ne ano ano 

chlapci Ranní hra Odpolední hra Ranní hra Ranní hra Odpolední hra 

1. ne ano ano ne ano 

2. ne ano ano ano ne 

3. ano ano ano ano ano 

4. ano ano ano ano ano 

5. ano ano ano ano ano 

6. ano ano ano ano ano 
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Přítomnost dětí při pozorování ve skupině B 

dívky Ranní hra Odpolední hra Ranní hra Odpolední hra Ranní hra 

1. ne ano ano ano ano 

2. ano ano ano ne ano 

3. ne ano ano ne ano 

4. ne ano ne ano ano 

5. ano ano ano ne ano 

6. ne ne ano ano ano 

7. ano ne ne ano ano 

8. ne ano ano ne ne 

chlapci Ranní hra Odpolední hra Ranní hra Odpolední hra Ranní hra  

1. ano ano ano ano ano 

2. ano ano ano ne ano 

3. ano ano ano ne ano 

4. ano ano ano ne ne 

5. ne ano ano ne ano 

6. ano ano ne ano ne 

7. ano ne ne ano ano 

8. ano ano ne ano ano 

 


