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Príloha 2 – tabuľky 

 

Tab. č. 1 

Frekvencia kategórií odpovedí na priraďovanie hračiek 

Chlapci – „chlapčenské hračky“ (auto a autodráha) 

Kategórie odpovedí 3-4 roky 5-7 rokov Spolu 

Pre chlapcov 5 (42 %) 21 (75 %) 26 (65 %) 

Konkrétna osoba 

mužského pohlavia 

7 (58 %) 6 (21 %) 13 (33 %) 

Dievčatá aj chlapci 1 (8 %) 1 (4 %) 2 (5 %) 

Chlapci – „dievčenské hračky“ (miminko a barbie) 

Kategórie odpovedí 3-4 roky 5-6 rokov Spolu 

Pre dievčatá 8 (67 %) 24 (86 %) 32 (80%) 

Konkrétna osoba 

ženského pohlavia 

3 (25 %) 3 (11 %) 6 (15 %) 

Konkrétna osoba 

mužského pohlavia 

1 (8 %) 1 (3,5 %) 2 (5 %) 

Dievčatá – „chlapčenské hračky“ (auto a autodráha) 

Kategórie odpovedí 3-4 roky 5-6 rokov Spolu 

Pre chlapcov 9 (50 %) 16 (73 %) 25 (63 %) 

Konkrétna osoba 

mužského pohlavia 

7 (39 %) 3 (14 %) 10 (25 %) 

Dievčatá aj chlapci 1 (6 %) 3 (14 %) 4 (10 %) 

Neviem 1 (6 %) 0 1 (3 %) 

Dievčatá – „dievčenské hračky“ (miminko a barbie) 

Kategórie odpovedí 3-4 roky 5-6 rokov Spolu 

Pre dievčatá 9 (50 %) 20 (91 %) 29 (73 %) 

Konkrétna osoba 

ženského pohlavia 

9 (50 %) 2 (9 %) 11 (28 %) 
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Tab. č. 1a : Konvenčné určovanie hračiek 

Chlapci 

vek 

priame + nepriame 

určenie % 

Len priame 

určenie % 

3 - 4 roky (24 odpovedí) 23 96% 13 54% 

5 - 7 rokov (56 odpovedí) 54 96% 45 80% 

Spolu 77 96% 58 73% 

Dievčatá 

vek 

priame + nepriame 

určenie % 

Len priame 

určenie % 

3 - 4 roky (36 odpovedí) 34 94% 18 50% 

5 - 6 rokov (44 odpovedí) 41 93% 36 82% 

Spolu 75 94% 54 68% 

 

Tab. č. 2: Priradenie hračiek - dievčatá 

 

3-4 roky zvolená hračka 

odpovede na otázku, kto sa s hračkou 

hrá (z rozhovoru) Zhoda / rozpor 

1. miminko Konkrétna osoba ženského pohlavia zhoda 

2. miminko Dievčatá zhoda 

3. barbie Konkrétna osoba ženského pohlavia zhoda 

4. miminko Konkrétna osoba ženského pohlavia zhoda 

5. barbie Dievčatá priama zhoda 

6. barbie Konkrétna osoba ženského pohlavia zhoda 

7. miminko Konkrétna osoba ženského pohlavia zhoda 

8. miminko Dievčatá priama zhoda 

9. barbie Dievčatá priama zhoda 
5-6 

rokov Zvolená hračka 

odpovede na otázku, kto sa s hračkou 

hrá (z rozhovoru) Zhoda / rozpor 

1. miminko dievčatá priama zhoda 

2. auto chlapčenské meno rozpor 

3. miminko dievčatá priama zhoda 

4. miminko dievčatá priama zhoda 

5. barbie dievčatá priama zhoda 

6. barbie dievčatá priama zhoda 

7. barbie dievčatá priama zhoda 

8. barbie dievčatá priama zhoda 

9. miminko Konkrétna osoba ženského pohlavia zhoda 

10. barbie dievčatá priama zhoda 

11. miminko dievčatá priama zhoda 
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Tab. č. 3: Priradenie hračiek - chlapci 

 

3-4 roky zvolená hračka 

odpovede na otázku, kto sa s hračkou 

hrá (z rozhovoru) Zhoda / rozpor 

1. autodráha chlapci priama zhoda 

2. miminko Konkrétna osoba mužského pohlavia zhoda 

3. auto Konkrétna osoba mužského pohlavia zhoda 

4. auto chlapci priama zhoda 

5. auto 

Konkrétna osoba mužského pohlavia, 

chlapci priama zhoda 

6. auto Konkrétna osoba mužského pohlavia zhoda 

5-7 

rokov Zvolená hračka 

odpovede na otázku, kto sa s hračkou 

hrá (z rozhovoru) Zhoda / rozpor 

1. autodráha chlapci priama zhoda 

2. autodráha chlapci priama zhoda 

3. auto chlapci priama zhoda 

4. autodráha chlapci priama zhoda 

5. auto chlapci priama zhoda 

6. miminko dievčatá rozpor 

7. auto Konkrétna osoba mužského pohlavia zhoda 

8. auto chlapci priama zhoda 

9. auto Konkrétna osoba mužského pohlavia zhoda 

10. autodráha chlapci priama zhoda 

11. auto chlapci priama zhoda 

12. autodráha Konkrétna osoba mužského pohlavia zhoda 

13. auto chlapci priama zhoda 

14. auto Konkrétna osoba mužského pohlavia zhoda 

 

 

Tab. č. 3: Výber hračky v kontexte genderu 

 

Dievčatá 

zhoda (priama + 

nepriama) % 

priama 

zhoda % rozpor % 

3-4 roky 9 100% 3 33% 0 0% 

5-6 rokov 10 91% 9 82% 1 9% 

Chlapci 

zhoda (priama + 

nepriama) % 

priama 

zhoda % rozpor % 

3-4 roky 6 100% 3 50% 0 0% 

5-7 rokov 13 93% 9 64% 1 7% 
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Tab. č. 4: Dievčatá a odmietnuté hračky 

 

3-4 roky odmietnutá hračka dôvod odmietnutia 

1. autodráha nemám ráda 

2. autodráha neviem 

3. auto neviem 

4. auto, autodráha neviem 

5. - - 

6. autodráha nepáči sa mi 

7. autodráha - 

8. auto, autodráha pre chlapcov 

9. miminko neviem 

5-6 rokov odmietnutá hračka dôvod odmietnutia 

1. auto nemám rada 

2. miminko nepáči sa mi 

3. autodráha pre chlapcov 

4. auto, autodráha, barbie "jedine miminko" 

5. autodráha nemám rada 

6. auto pre chlapcov 

7. miminko, autodráha nepáči sa mi 

8. auto, autodráha pre chlapcov 

9. barbie nepáči sa mi 

10. auto "mohla by som prehrať v závodoch" 

11. auto pre chlapcov 
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Tab. č. 5: Chlapci a odmietnuté hračky 

  

3-4 roky odmietnutá hračka dôvod odmietnutia 

1. miminko Iné ("rád sa hrám s autodráhou") 

2. barbie pre dievčatá 

3. miminko, barbie pre dievčatá 

4. autodráha neviem 

5. barbie pre dievčatá 

6. - - 

5-6 rokov Odmietnutá hračka Dôvod odmietnutia 

1. miminko, barbie pre dievčatá 

2. miminko, barbie pre dievčatá 

3. barbie pre dievčatá 

4. miminko, barbie pre dievčatá 

5. miminko, barbie pre dievčatá 

6. barbie pre dievčatá 

7. miminko, barbie pre dievčatá 

8. barbie pre dievčatá 

9. miminko Iné ("nemám rád kočárky") 

10. miminko, barbie pre dievčatá 

11. miminko, barbie Iné ("nuda") 

12. barbie pre dievčatá 

13. autodráha nebaví ma to 

14. barbie pre dievčatá 
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Tab. č. 6: Dôvody odmietnutia hračiek 

 

Dievčatá a chlapčenské hračky (odmietlo 14 dievčat) 

poradie 

dôvod 

odmietnutia 

Počet dievčat 

% 

  3-4 roky % 5-6 rokov % spolu % 

1. 

je pre 

chlapcov 

1 14% 4 57% 

5 36% 

2. 

nepáči sa mi / 

nemám rada 

2 29% 2 29% 

4 29% 

3. neviem 3 43% 0 0% 3 21% 

4. bez odpovede 1 14% 0 0% 1 7% 

5. iné 0 0% 1 14% 1 7% 

Chlapci a dievčenské hračky (odmietlo 17 chlapcov) 

poradie 

dôvod 

odmietnutia 

Počet chlapcov 

 % 

  3-4 roky % 5-7 rokov % spolu  

1. je pre dievčatá 3 75% 11 85% 14 82% 

2. iné 1 25% 2 15% 3 18% 
 

 

Tab. č. 7: Dievčatá a ich hračky v domácnosti 
 

 hračky v domácnosti (z obrázkov) 

súrodenec 

opačného 

pohlavia (brat) 

1. auto, miminko, barbie áno 

2. auto, miminko, barbie nie 

3. miminko, barbie nie 

4. miminko, barbie áno 

5. miminko, barbie nie 

6. auto, miminko, barbie áno 

7. auto, miminko, autodráha nie 

8. miminko, barbie nie 

9. miminko, barbie nie 

10. všetko áno 

11. všetko áno 

12. všetko áno 

13. miminko, barbie áno 

14. auto, miminko, barbie áno 

15. auto, mminko, barbie ? 

16. miminko áno 

17. miminko, barbie ? 

18. miminko ? 

19. miminko, barbie ? 

20. auto ? 
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Tab. č. 8: Chlapci a ich hračky v domácnosti 
 

chlapci hračky v domácnosti (z obrázkov) 

súrodenec 

opačného pohlavia 

(sestra) 

1. všetko áno 

2. auto, miminko nie 

3. auto, autodráha nie 

4. auto, miminko, autodráha áno 

5. auto, autodráha nie 

6. auto nie 

7. auto, autodráha nie 

8. auto nie 

9. auto nie 

10. auto ? 

11. auto ? 

12. auto ? 

13. auto ? 

14. auto, autodráha nie 

15. auto ? 

16. auto, miminko, barbie áno 

17. auto, autodráha nie 

18. auto, miminko, autodráha áno 

19. auto áno 

20. auto nie 
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Tab. č. 9: Dostupnosť hračiek v domácnosti 

 

Dievčatá počet % 

miminko a barbie 19 95% 

auto a autodráha 10 50% 

Chlapci počet % 

miminko a barbie 5 25% 

auto a autodráha 20 100% 

 

Tab. č. 10: Predstavy o hrách - „Chlapčenské hračky“ 

 

Auto 

kategórie poradie 

počet 

odpovedí 

% 

jazda 1. 13 100% 

súťaže/naháňačky/závody 2. 3 23% 

stavba dráhy pre auto 3. 2 15% 

Hra na dopravnom 

koberci 3. 
2 

15% 

opravy 4. 1 8% 

búranie 4. 1 8% 

Autodráha 

jazda 1. 6 100% 

Stavba dráhy pre auto 2. 1 17% 

 

Tab. č. 11: Predstavy o hrách - „Dievčenské hračky“ 

 

Miminko 

kategórie poradie počet odpovedí % 

starostlivosť 1. 8 67% 

kočíkovanie/prechádzky 2. 5 42% 

obliekanie 3. 1 8% 

vzťahy 3. 1 8% 

Barbie 

skrášľovanie 1. 5 56% 

obliekanie 2. 4 44% 

vzťahy 3. 2 22% 

Hra v domčeku pre barbie 4. 1 11% 

komunikácia s hračkou 4. 1 11% 

rozoberanie 4. 1 11% 
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Tab. č. 12: Predstavy o hre - Kategórie pre auto 

 pohlavie Kategórie Obecnejšie 

kategórie - rodiny 

Doslovný 

prepis 

1 Ch konštruovanie dráhy, 

jazdenie 

jazda, stavba dráhy Stavěl bych 

nádraží a pak 

jezdil autama, 

mám doma i 

opravdický auta 

2 D napodobňovanie 

dopravných situácií, 

búranie 

 

jazda Jezdila bych s 

ním. Možná tady 

po koberci 

(ukazuje na 

koberec s 

nakresleným 

mestom) 

 

3 Ch búranie, súťaženie jazda Jezdil bych s 

ním a závodil a 

boural se s 

autama 

 

4 Ch jazdenie, opravy auta jazda, opravy Jezdil bych s 

ním a opravoval 

ho, kdyby se 

pokazilo 

 

5 Ch jazdenie jazda jezdil bych s ním 

 

6 Ch jazdenie jazda jezdil bych s ním 

 

7 Ch súťaženie, 

napodobňovanie 

dopravných situácií 

 

jazda Jezdil bych 

s ním po zemi. 

Ujížděl bych 

před 

policajtama a 

oni by mě honili 

s houkačkou 

 

8 Ch ovládanie auta na diaľku jazda jezdil bych s ním 

na ovládání 
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9 Ch jazdenie bez dráhy jazda jezdil bych s ním 

po zemi, ale 

neboural 

 

10 Ch jazdenie po dráhe jazda jezdil, tady po 

kolejích 

 

11 Ch napodobňovanie 

dopravných situácií 

jazda Mám v pokoji na 

zemi takový 

koberec se 

silnicema. 

Takové jako 

město, tak na 

něm bych si s 

tím auťákem 

hrál. Tam jsou i 

křižovatky a tak. 

 

12 Ch jazdenie cez prekážky, 

konštruovanie dráhy 

jazda, stavba dráhy S autíčkem bych 

si jezdil. U kolejí 

bych otvíral a 

zavíral závory, 

když by byly 

otevřený, jezdil 

bych s autíčkem, 

a když by byli 

zavřený, tak s 

vláčkem. 

 

13 Ch súťaženie jazda Na závody! To je 

nejlepší hra, 

ještě k tomu když 

se hraje třeba 

venku. 
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Tab. č. 13: Predstavy o hre – kategórie pre miminko 

 pohlavie dievčatá – kategórie obecnejšie 

kategórie – 

„rodiny“ 

doslovný 

preklad 

 

1 D nosenie na rukách, 

kŕmenie, obliekanie 

starostlivosť, 

obliekanie 

 

Chovala bych 

ho, pak bych mu 

dávala dudlík a 

mlíčko, dávala 

bych mu 

pyžámko a 

čepici a tak. 

2 D   Nevím. 

3 D vozenie v kočíku, 

kŕmenie 

starostlivosť, 

prechádzky 

Vozila bych ji v 

kočárku, krmila 

ji jako maminka 

4 D vozenie v kočíku, 

prebaľovanie, 

uspávanie 

starostlivosť, 

prechádzky 

jezdila bych s 

kočárkem na 

procházky, 

přebalovala 

bych ho, dávala 

dudlík a dávala 

do postýlky 

5 D kŕmenie starostlivosť dávala bych mu 

napít a starala 

bych se o nej 

jako maminka 

6 D kŕmenie starostlivosť Krmila bych ho 

7 D vozenie v kočíku, 

kŕmenie, uspávanie 

starostlivosť, 

prechádzky 

Chodila bych s 

ní na procházku, 

dávala bych jí 

napít a v noci jí 

dala spát 

8 D vozenie v kočíku prechádzky vozila bych ho v 

kočárku 

9 D uspávanie, nosenie na 

rukách 

starostlivosť dala do 

postýlky, 

chovala, dala do 

kočárku 
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10 D vzťahy  Na rodinu. 

11 Ch vozenie v kočíku prechádzky Jezdil bych s 

kočárkem na 

procházky 

12 Ch kŕmenie, nosenie na 

rukách 

starostlivosť choval bych ho, 

krmil a dával 

mu dudlík 

 

 

 

 

Tab. č. 14: Predstavy o hre – kategórie pre barbie 

 Kategórie „rodiny“ doslovný prepis 

1 prezliekanie, 

vyberanie doplnkov 

 

obliekanie, skrášľovanie Převlékala bych ji, 

vybírala bych ji boty, dala 

kabelku, možná korunku 

taky 

2 prezliekanie, hra 

v domčeku pre 

barbie 

obliekanie, hra 

v domčeku pre barbie 

ani nevím, asi bych si s ní 

hrála v domečku pri 

bárbíny, oblékala bych ju 

ruzne šaty a tak 

3 rozprávanie 

s hračkou 

komunikácia hezky, povídala bych si s 

ní, četla bych jí 

4 napodobňovanie 

dospelých vzťahov 

vzťahy hrála bych si na prince a 

princeznu, jak se zamilují 

5 obliekanie, úprava 

vlasov 

obliekanie, skrášľovanie 

 

hrála bych si s ní a 

oblékala ji, česala, dělala 

účesy 

6 úprava vlasov, 

rozoberanie, 

vyzliekanie 

rozoberanie, 

skrášľovanie 

česala, svlékala, 

rozebírala, plavala 

7 prezliekanie, úprava 

vlasov 

skrášľovanie, obliekanie česala bych jí a převlíkala 

8 úprava vlasov, 

ozdobovanie 

skrášľovanie česala bych jí vlásky a 

udělala ozdoby na šaty z 

modelíny 
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9  vzťahy vzala bych druhou 

panenku a hrály by si 

spolu 

 

Tab. č. 15: Predstavy o hre – kategórie pre autodráhu 

 kategórie obecnejšie kategórie – 

„rodiny“ 

doslovný prepis 

1 jazdenie s autami jazda hrál bych si s ní s 

autíčkama, jezdil 

bych s nima nahoru 

2 jazdenie s autami a inými 

dopravnými prostriedkami 

jazda Jezdil bych na ní s 

autama a 

mašinama 

3 jazdenie s dopravnými 

prostriedkami 

jazda Jezdil bych tam s 

vagónkama a 

náklaďákama 

4 jazdenie s dopravnými 

prostriedkami 

jazda Jezdil bych po ní 

autem nebo vlakem 

5 jazdenie s dopravnými 

prostriedkami 

jazda, interakcia Jestli tam jsou 

mašinky, tak by 

jezdily dokolečka 

nebo jestli jsou tam 

ňáký auta, tak bych 

jezdil s nima 
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6 konštruovanie dráhy, 

jazdenie po dráhe 

stavba dráhy, jazda Nejdřív bych si 

postavil elektrickou 

dráhu a pak bych si 

s nima jezdil 
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Príloha 3 - rozhovory 

Dievčatá 

1. Stela 

vek: 3,5 roky 

súrodenci: brat (7 rokov) 

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. miminko 

III. princezna 

IV. barg 

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 

I. Adámek (brat) 

II. Mona 

III. Kája 

IV. Adámek (brat) 

S kterou z těchto hraček by sis chtěla hrát? 

- ukazuje na miminko 

Jak by sis s ním hrála?  

- chovala bych ho, pak mu dávala dudlík a mlíčko, dávala bych mu pyžámko a čepici a tak 

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěla hrát? 
- s bagrem 

Proč? 

- nevím 

- nevíš proč? 

- nevím, nemám ho ráda  

Kterou z těchto hraček máš doma? 

- všechno krom bagru 

 

 

2. Kačka 

vek: 4 roky 

súrodenci: sestra (6 rokov) 

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. miminko 

III. panenka barbie  

IV. autodráha 

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 

- obzerá sa po triede 

I. Matyáš  

II. holky 

III. holky 

IV. kluci 
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S kterou z těchto hraček by sis chtěla hrát? 

- s miminkem 

Jak by sis s ním hrála?  

- nevím  

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěla hrát? 

- s autodráhou 

Proč? 

- nevím 

Kterou z těchto hraček máš doma? 

- auto, miminko a barbie 

 

 

3. Kaja 
 

vek: 4 roky 

súrodenci: jedináčik 

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. miminko 

III. barbie 

IV. autodráha 

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 

I. kluci 

II. holky 

III. já  

IV. kluci 

S kterou z těchto hraček by sis chtěla hrát? 

- s barbie 

Jak by sis s ní hrála?  

- převlíkala bych ji, vybírala bych ji boty, dala kabelku, možná korunku 

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěla hrát? 

- s autem 

Proč? 

- protože auta jsou pro kluky 

Kterou z těchto hraček máš doma? 

- barbíny a miminka 
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4. Mona 

vek: 4 roky 

súrodenci: brat (1 rok) 

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. miminko 

III. princezna 

IV. koleje 

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 

I. kluci 

II. já 

III. já 

IV. kluci 

S kterou z těchto hraček by sis chtěla hrát? 

- s miminkem 

Jak by sis s ním hrála?  

- vozila bych ji v kočárku, krmila ji jako maminka 

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěla hrát? 

- ukazuje na auto a autodráhu 

Proč? 

- nevím 

Kterou z těchto hraček máš doma? 

- ukazuje na miminko a barbie 

 

 

5. Kristýnka  

vek: 5 rokov 

súrodenci: sestra (8 rokov) 

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. miminko 

III. barbie 

IV. bagr 

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 

I. kluci 

II. holky 

III. holky 

IV. kluci, ale můžou i holky 

S kterou z těchto hraček by sis chtěla hrát? 

- s miminkem bych nejradši 

Jak by sis s ním hrála?  

- jezdila bych s kočárkem na procházky, přebalovala bych ho, dávala do postýlky  

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěla hrát? 

- s autem 

Proč? 
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- nemám auta ráda, jedině opravdické auto, když jedeme s maminkou a tatínkem 

Kterou z těchto hraček máš doma? 

- barbie, miminka 

 

6. Sofia 

vek: 5 rokov 

súrodenci: brat (7 rokov) 
Rozhovor: 

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. panenka 

III. barbie 

IV. dráha 

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 

I. Zdenek  

II. holky 

III. holky 

IV. kluci 

S kterou z těchto hraček by sis chtěla hrát? 

- s autem 

Jak by sis s ním hrála?  

- jezdila bych s ním 

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěla hrát? 

- s panenkou 

Proč? 

nelíbí se mi tahle  

Kterou z těchto hraček máš doma? 

auto, panenku a barbie 

 

7. Martinka 

vek: 5 rokov 

- jedináčik 

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. miminko 

III. barbie 

IV. autodráha 

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 

I. kluci, ale můžou i holky! 

II. holky 

III. holky 

IV. kluci 

S kterou z těchto hraček by sis chtěla hrát? 

- s miminkem 

Jak by sis s ním hrála?  
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- dávala bych mu napít a starala bych se o něj jako maminka 

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěla hrát? 

- s tou autodráhou 

Proč? 

- protože s ní si hrajou většinou kluci 

Kterou z těchto hraček máš doma? 

- mám auta, miminka, stavebnice, koleje a tak, mám toho hodně 

 

8. Kristýnka 

vek: 5 rokov 

súrodenci: sestra (dospelá) 

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. miminko 

III. panenka 

IV. koleje 

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 

I. kluci 

II. holky 

III. holky 

IV. kluci 

S kterou z těchto hraček by sis chtěla hrát? 

- s miminkem 

Jak by sis s ním hrála?  

- krmila bych ho 

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěla hrát? 

- s ostatníma bych si nechtěla hrát 

Proč? 

- mám nejradši miminka 

Kterou z těchto hraček máš doma? 

- miminka, barbíny 

 

9. Nikolka 

vek: 6 rokov 

súrodenci: sestra 

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. miminko 

III. princezna 

IV. lego 

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 

I. kluci 

II. holky 

III. holky 
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IV. holky i kluci; asi spíš kluci 

S kterou z těchto hraček by sis chtěla hrát? 

- s princeznou nejvíc 

Jak by sis s ní hrála?  

- ani nevím, aby s domečku pro panenky, oblíkala bych ji různé šaty 

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěla hrát? 

- s legem 

Proč? 

- nemám ho ráda 

Kterou z těchto hraček máš doma? 

- panenku, miminko 

 

10. Julianka 

vek: 6 rokov 

súrodenci: brat 

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. miminko 

III. barbie 

IV. autodráha 

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 

I. kluci 

II. holky 

III. holky 

IV. kluci 

S kterou z těchto hraček by sis chtěla hrát? 

- s bárbínou 

Jak by sis s ní hrála?  

- hezky... povídala bych si s ní, četla bych jí 

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěla hrát? 

- s autem 

Proč? 

- je pro kluky 

Kterou z těchto hraček máš doma? 

- všechny 
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11. Evička 

vek: 6 rokov 

súrodenci: brat 

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. miminko 

III. princezna 

IV. dráha na auta 

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 

I. kluci 

II. holky 

III. holky 

IV. kluci 

S kterou z těchto hraček by sis chtěla hrát? 

- s princeznou 

Jak by sis s ní hrála?  

- hrála bych si na prince a princeznu, jak se zamiluji 

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěla hrát? 

- s miminkem a s dráhou 

Proč? 

- nelíbí se mi 

Kterou z těchto hraček máš doma? 

- všechno z toho 

 

12. Barborka 

vek: 6 rokov 

súrodenci: brat (3 roky) 

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. miminko 

III. panenka (po opýtaní o akú panenku sa jedná odpovedala barbie) 

IV. stavebnice 

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 

I. kluci 

II. holky 

III. holky 

IV. kluci 

S kterou z těchto hraček by sis chtěla hrát? 

- s barbínou určitě 

Jak by sis s ní hrála? 

- hrála bych si s ní a oblékala ji, česala, dělala účesy. 

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěla hrát? 

- s těmito (ukazuje na auto a autodráhu) 

Proč? 
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- No protože je to pro kluky  

Kletou z těchto hraček máš doma? 

- všechny mám doma 

 

Chlapci 
 

13. Tomáš 

vek: 3 roky 

súrodenci: sestra a brat 

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. miminko 

III. princezna 

IV. dráha na auta (autodráha) 

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 

- rozhliada sa po triede a váha, dlhšie mlčí 

- ja: Tak, čo myslíš, kto sa tak hráva s autami? (postupne sa pýtam na všetky obrázky) 

I. kluci 

II. holky 

III: holky 

IV. kluci 

S kterou z těchto hraček by sis chtěl hrát? 

- s autodráhou 

Jak by sis s ní hrál?  

- hrál s autíčkama 

- ja: a co ještě?  

- no jezdil bych s nimi 

- ja: to je všechno? 

- jo. 

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěl hrát? 

- s miminkem 

Proč? 

- protože si rád hraju s autodráhou 

Kterou z těchto hraček máš doma? 

- všechny mám doma 

 

 

14. Tomáš 

vek: 4 roky 

súrodenci: jedináčik  

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. miminko 

III. princezna 
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IV: autodráha 

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 

I. já 

II. já 

III. Sofia (z triedy) 

IV. Kuba (z triedy)  

S kterou z těchto hraček by sis chtěl hrát? 

- ukazuje na miminko 

Jak by sis s ní hrál?  

- choval bych ho, krmil 

- ja: a ještě něco? 

- dával dudlík 

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěl hrát? 

- ukazuje na princeznú 

Proč? 

- protože je holčičí 

Kterou z těchto hraček máš doma? 

- ukazuje na auto a miminko, na ostatné mi kýve, že nemá 

 

15. Daniel 

vek: 4 roky 

súrodenci: jedináčik, žije len s maminkou 

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. panenka 

III. princezna 

IV. nádraží 

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 

I. já 

II. holky 

III. holky 

IV. já 

S kterou z těchto hraček by sis chtěl hrát? 

- s autem 

Jak by sis s ní hrál?  

- stavěl bych nádraží a pak jezdil autama, doma mám i opravdický auta  

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěl hrát? 

- ukazuje na barbie a miminko 

Proč? 

- protože jsou pro holky 

Kterou z těchto hraček máš doma? 

auta, nádraží 
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16. Honza 

vek: 5 rokov 

súrodenci: sestry (2 a 4 roky), tatínek nie je doma, žijú spolu s babičkou  

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. miminko 

III. panenka 

IV. autodráha 

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 

I. kluci 

II. holky 

III. holky 

IV. kluci 

S kterou z těchto hraček by sis chtěl hrát? 

- s autodráhou 

Jak by sis s ní hrál?  

- jezdil bych na ní s autama a mašinami  

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěl hrát? 

- s panenkou 

Proč? 

- s panenkama si hrajou holky 

Kterou z těchto hraček máš doma? 

- auta, dráhu, miminka 

 

17. Tomáš 

vek: 5 rokov 

súrodenci: brat (dvojča zo škôlky) 

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. miminko 

III. panenka 

IV. skladiště  

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 

I. kluci 

II. holky 

III. holky 

IV. kluci 

S kterou z těchto hraček by sis chtěl hrát? 

- nejradši bych si hrál se skladištěm 

Jak by sis s ním hrál?  

- jezdil bych s vagónkama a náklaďáčkem 

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěl hrát? 

- chci si hrát jenom se skladištěm 

- ja: no ale keby si si mal vybrať, tak s čím by si sa nehral? 
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- ukazuje na barbie a miminko  

Proč?  

- s tím si hrajou holky 

Kterou z těchto hraček máš doma? 

- mám auta, skladiště 

 

18. Péťa 

 

vek: 5 rokov 

súrodenci: brat (8 rokov) 

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. miminko 

III. princezna 

IV. autodráha 

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 

I. kluci 

II. holky 

III. holky 

IV. kluci 

S kterou z těchto hraček by sis chtěl hrát? 

- s autem 

Jak by sis s ním hrál?  

- jezdil bych s ním a závodil a boural se s autama 

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěl hrát? 

- s princeznou 

Proč? 

- protože s tím si hrajou holky 

Kterou z těchto hraček máš doma? 

- auto 

 

19. Daník 

vek: 6 rokov 

súrodenci: brat (8 rokov) 

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. miminko 

III. princezna 

IV. koleje nebo autodráha (pýtam sa, čo si teda myslí, že je to viac a on odpovedá autodráha) 

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 

I. kluci 

II. holky 

III. holky 

IV. kluci 

S kterou z těchto hraček by sis chtěl hrát? 
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- s autodráhou 

Jak by sis s ní hrál?  

- jezdil bych po ní autem nebo vlakem 

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěl hrát? 

- s miminkem a princeznou 

Proč? 

- je to pro holky 

Kterou z těchto hraček máš doma? 

- mám auta a taky dráhu a vláčky 

 

20. Samík 

vek: 6 rokov 

súrodenci: brat 

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. miminko 

III. barbie 

IV. vlaky 

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 

I. kluci 

II. holky 

III. holky 

IV. kluci 

S kterou z těchto hraček by sis chtěl hrát? 

- s autem 

Jak by sis s ním hrál?  

- jezdil bych s ním a opravoval ho, kdyby se pokazilo 

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěl hrát? 

- s panenkama (ukazuje na miminko a barbie) 

Proč? 

- protože to není pro kluky 

Kterou z těchto hraček máš doma? 

- auto, vláčky mám taky 

 

 

21. Denis 

vek: 6,5 rokov 

súrodenci: brat (už dospelý) 

Co je na těchto obrázcích?  

I. auto 

II. miminko 

III. princezna 

IV. koleje 

Kdo si podle tebe nejčastěji hraje s těmito hračkami? 
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I. kluci 

II. holky 

III. holky 

IV. kluci 

S kterou z těchto hraček by sis chtěl hrát? 

- ukazuje na miminko 

Jak by sis s ním hrál?  

- jezdil bych s ním s kočárkem na procházky  

S kterou z těchto čtyř hraček by sis určitě nechtěl hrát? 

- s princeznou 

Proč? 

- je to pro holky 

- ja: a napríklad miminko neni pro holky? 

- je, ale kluci si s ním mužou hrát taky.  

Kterou z těchto hraček máš doma? 

- auta mám 

- ja: nič iné? 

- ne z těchto obrázku  
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Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 

Evidenční list žadatelů o nahlédnutí do listinné podoby práce  

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 

do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou 

být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.  

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským 

dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 

Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

  

Je součástí svázané 

LISTINNÉ PODOBY PRÁCE 

Není součástí elektronické verze práce 
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Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby práce před její obhajobou 

Závěrečná práce: 

Druh závěrečné práce:  Bakalářská práce 

Název závěrečné práce:  Název práce 

Autor práce:  Jméno a příjmení autora práce 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 

do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou 

být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským 

dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 

Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze pouze na své 

náklady. 

V Praze dne ……………………………… 

Jméno a příjmení žadatele  

Adresa trvalého bydliště  

........................................................ 

podpis 

 

Vkládá se jako volný list pouze do 

LISTINNÉ PODOBY PRÁCE 

Není součástí elektronické verze práce 

 


