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Abstrakt  

Bakalárska práca sa zaoberá hrou predškolských detí v kontexte genderu. Teoretická časť je 

delená na tri hlavné kapitoly. Prvá sa venuje podstate hry a jej funkciou pre dieťa, druhá 

popisuje hlavné oblasti vývoja dieťaťa v predškolskom veku a posledná kapitola je venovaná 

hlavne genderovej socializácii a úlohe hry v nej.  Praktická časť práce je realizovaná formou 

pološtruktúrovaných rozhovorov, ktorých cieľom bolo zistiť, nakoľko sú deti v tomto veku 

genderovo vyhranené a ako sa to prejaví pri výbere hračky či predstavovanej hre. Výsledky 

výskumu ukázali, že deti v tomto veku uvažujú o hračkách z genderového hľadiska, 

uprednostňujú hračky určené primárne pre svoju genderovú kategóriu a odmietajú hračky 

genderovo atypické. Zároveň zisťuje, že ani polovica detí nemá v domácnosti typickú hračku 

pre opačnú genderovú kategóriu. Nakoniec tento výskum na základe predstáv detí o hre 

s typicky dievčenskými a chlapčenskými  hračkami sleduje úkony, ktoré sa pri hre s nimi 

objavujú.  
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Abstract 

The bachelor thesis deals with preschool children’s play in the context of gender. The 

theoretical part is divided into three main chapters. The first one is devoted to the essence of 

play and its function for the child, the second one describes the main areas of child 

development at preschool age and the last chapter is devoted mainly to gender socialization 

and role of play in it. The practical part has the form of semi-structured interviews, which 

aimed to find out the extent of gender definition of children at this age and how it is reflected 

in the selection of toys or during an imaginative play. The research results have shown that 

children at this age think about toys from a gender perspective, prefer toys designed 

primarily for their gender category and refuse gender-atypical toys. The research has also 

found that less than half of the children have a toy typical of the opposite gender category in 

their homes. Finally, this research based on the children’s ideas about playing with typical 

girls’ and boys’ toys traces actions occurring during children’s play with these toys.  
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Úvod 

Vo svojej bakalárskej práci sa zaoberám aktuálnou témou genderových rozdielov, 

ktorú premietam do predškolského veku. Keďže hlavnou činnosťou v živote predškolského 

dieťaťa je hra, dá sa predpokladať, že sa z nej veľa dozvieme o jeho premýšľaní. Cieľom 

práce je zistiť, do akej miery deti v predškolskom veku zmýšľajú o hračkách na genderovom 

princípe, teda ako sa tento aspekt prejaví pri výbere hračky alebo samotnej predstavovanej 

hre.  

Práca je rozdelená na teoretickú a empirickú časť. V teoretickej časti práce som sa 

snažila zhrnúť a rozšíriť poznatky z témy hry, predškolského veku a problematiky  genderu. 

Tieto poznatky som sa snažila čo najviac vzťahovať k téme, zároveň som sa snažila v práci 

predložiť vlastný postoj.  

V empirickej časti práce sa zaoberám výsledkami výskumu, ktorého cieľom bolo 

zmapovať postoje predškolských detí k rôznym typom hračiek, samotnou voľbou či 

odmietaním v genderovom kontexte. Zároveň som zisťovala, aký majú deti prístup 

k hračkám, ktoré pre nich nie sú v spoločnosti konvenčné z hľadiska genderu. Nakoniec som 

sa zaoberala tým, aké úkony sa pri hre s konkrétnymi hračkami vyskytujú. Počas celého 

výskumu som pracovala hlavne s hračkami, ktoré sú považované za najtypickejšie pre 

dievčatá a chlapcov, teda s autíčkami a bábikami.    
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1 Hra a hračka  

 Fenoménom hry sa naša spoločnosť zaoberá od počiatku vzdelanosti. Patrí medzi 

najdôležitejšie ľudské činnosti a práve detská hra má v psychológii obzvlášť veľký význam. 

Je považovaná za jednu z najčastejších a najvýznamnejších aktivít dieťaťa. Sú pomocou nej 

rozvíjané všetky zložky jeho vývoja, ktoré popisujem v druhej kapitole tejto práce. 

 Krejčířová (2006, str. 100 ) definuje hru ako: „činnosť (fyzickú alebo psychickú), 

ktorá je vykonávaná len preto, že je príjemná a prináša dieťaťu (aj dospelému, ak sa ešte vie 

hrať) uspokojenie sama o sebe, bez vonkajšieho uloženého cieľa“. Motivácia k hre teda 

vyplýva z vnútorných potrieb (hrá sa preto, lebo ho to baví). To, že sa pri hre niečo naučí 

a rozvíja svoje schopnosti, je vedľajším produktom.  

Podľa Boreckého (1982) má hra vlastný vnútorný zmysel a jej základnými 

vlastnosťami sú nezávislosť, sloboda a samostatnosť človeka voči svetu. Má mimoriadnu 

funkciu v ľudskej fantázii a spája vedomé a nevedomé procesy. 

1.1 Teórie hry 

Na otázku, prečo sa deti vlastne hrajú a aká je podstata hry sa pokúšajú odpovedať 

početné teórie hry už od polovice 19. storočia. V knihe Langmeiera a Krejčířovej (2006) sú 

tieto teórie rozdelené na dva prístupy. Prvý prístup vidí zmysel hry v nej samotnej. Je to 

podľa neho slobodná činnosť súvisiaca s kreativitou a fantáziou a nemá vyšší účel. 

Predstaviteľom tohto prístupu je J. Huizinga, ktorý hru vníma ako autonómnu svojbytnú 

činnosť, ktorá nie je podriadená vedľajším účelom. Zdôrazňuje, že hra je staršia ako ľudská 

kultúra a je rovnako prítomná u zvierat (Klusák a Kučera, 2010). Na Huizingovu teóriu 

nadväzuje R. Caillois, ktorý zdôrazňuje podstatu v hre ako takej. Hovorí, že hra je slobodná 

aktivita, nemusí vznikať nič nové a je to príležitosť k prostému mareniu času, energie, 

šikovnosti či peňazí (Caillois, 1998).  Druhý prístup chápe hru hlavne ako prostriedok 

k osvojovaniu si zručností potrebných pre život či prispôsobovaniu nárokom spoločnosti. Jej 

kompetenciou má byť napomáhanie účelnému a rozumnému životu (Langmeier 

a Krejčířová, 2006).  Prostredníctvom hry teda dochádza k rozvoju rozličných schopností 

bez toho, že by bol tento rozvoj zámerný.  
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Jednou z najstarších teórií detskej hry je teória prebytočnej energie, ktorej autor je H. 

Spencer. Podľa neho slúži hra k uvoľneniu nadmernej energie a je daná evolučne. Hra sa 

teda rozvinula u ľudí pre to, že už nepotrebovali toľko času na hľadanie obživy či ochranu 

života a zároveň zo zlepšovania životného štýlu mali energie stále viac. Dodnes sa odnože 

tejto teórie používajú ako argumenty k detskej potrebe dostatočného priestoru na hru 

(Millarová, 1978). 

Evolučne zameranú teóriu zastával aj G. S. Hall ako rekapitulačnú teóriu. Podľa nej 

je ontogenézia rekapituláciou fylogenézie, teda dieťa znovu v hre prežíva vývoj ľudstva. 

K tejto teórii síce neexistuje dôkaz, že by sa mohli skúsenosti dediť, vzbudila však záujem 

o chovanie detí v rôznych obdobiach vývoja a hru ako zložku zrenia a učenia (Millarová, 

1978; Koťátková, 2005). 

Dobre známa je Grossova teória nacvičovania zručností. V nej tvrdí, že hra je 

príprava na budúci život, čo znázorňuje na hre mláďat, ktorá sa podobá správaniu dospelého 

zvieraťa (Elkonin, 1983). Grossova teória teda uvažuje o hre ako o príprave na budúce 

činnosti, zatiaľ čo predošlá teória G.S. Halla považuje hru za zvyšok činností minulých. 

Piaget (2010) považuje Grossovu teóriu za jednu z najdôležitejších v tom, že dáva hre 

funkciu. Avšak hru ako prípravu na budúcu činnosť pokladá za prehnanú (napr. dieťa, ktoré 

sa hrá na kostol sa zrovna nepripravuje na povolanie zvonára).  

Psychoanalýza rozpracovala pojatie hry ako činnosti, ktorá napomáha vyrovnávať sa 

s neuspokojenými prianiami a potrebami. V symbolickej hre je všetko dovolené a možné 

a práve v nej si dieťa môže kompenzovať činnosti, ktoré reálne nemôže vykonávať. Zároveň 

môže hra slúžiť ako odreagovanie tenzie, napríklad bábika môže byť symbolom 

nenávideného súrodenca či rodiča (Severová, 1982). Hranie role ako formy nápodoby býva 

označovaný ako „identifikácia“, ktorá je podľa Freuda proces snahy dieťaťa zosobniť, alebo 

sa aspoň podobať rodičovi rovnakého pohlavia, aby sa vyrovnalo s konfliktom plynúceho 

z oidipovského komplexu. S tým súvisí aj preberanie hodnôt, pravidiel či tabu rodičov 

(Millarová, 1978). 

Piaget (2010) dáva hru do súvislosti s rozvojom myslenia a inteligencie dieťaťa. 

Predškolský vek predstavuje začiatok symbolickej funkcie, vďaka ktorej sa rozvíja 

symbolická hra. Tá je podľa neho vrcholom detskej hry, v ktorej asimiluje skutočnosť podľa 
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seba bez toho, že by nejakým spôsobom zlyhal. Tak ako aj Freud tvrdí, že táto hra je často 

riešením nevedomých konfliktov.  

Vygotskij sa rovnako ako Piaget zaoberá hlavne symbolickou hrou a pripisuje jej 

dôležitý vývojový význam pre rozvoj abstraktného myslenia, teda oblasti intelektu. V hre sa 

deti učia chápať, že činy a objekty môžu byť oddelené od reality a ich vlastnosti môžu byť 

založené na význame v danej situácii, nie len na ich reálnych fyzikálnych vlastnostiach 

(Lillard, Lerner, Hopkins, Dore, Smith, Palmquist, 2013).  Vygotskij predpokladá, že má 

funkciu akejsi kompenzácie činností, ktoré sú pre deti ešte nedostupné a nezvládli by ich 

v reálnom živote, ale prajú si ich robiť. Preto pokladá hru za činnosť, v ktorej by sa mohla 

prejavovať najbližšia vývojová perspektíva dieťaťa (Severová, 1982).  

Leonťjev, rovnako ako Vygotskij, pokladá hru za vedúcu činnosť psychického 

vývoja predškolského dieťaťa. Podľa neho mnohé činnosti v tomto veku obsahujú sami 

o sebe motív, teda deti ich nerobia preto, že vedú k určitému výsledku. Typická činnosť, 

ktorej motívom je činnosť sama je hra. Tá u dieťaťa vytvára základ pre pochopenie okolitého 

sveta a zároveň aspekty tohto sveta obsahuje. Vďaka hre môže dieťa symbolicky ovládnuť 

skutočnosť, ktorá mu nie je bezprostredne dostupná. Tým, že dieťa v hre preberá role 

skutočných vzťahov, prispôsobuje tomu svoje správanie a uvedomuje si tým pravidlá a 

normy v spoločnosti (Leonťjev, 1966). Hra teda podľa týchto autorov nie je len akési riešenie 

vnútorných konfliktov, ako zdôrazňuje Piaget alebo Freud, ale nahliadajú na ňu ako na 

aktívne prispôsobovanie a prijímanie reality podľa možností a skúseností či prianí dieťaťa. 

To si postupne si zvnútorňuje aj pravidlá a normy spoločnosti, v ktorej žije.  

 Hra teda nesúvisí len s učením, rozvojom poznávacích funkcií či socializáciou, ale 

má aj funkciu prostého odreagovania či radosti. Zároveň môže byť prostriedkom pre riešenie 

vnútorných konfliktov.   
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1.2 Druhy hier  

  Rovnako ako teórií hier existuje celá rada klasifikácií hier. Môžeme ich deliť 

z hľadiska veku, pohlavia, počtu hráčov, výskytu pravidiel či z psychologického hľadiska 

podľa toho, čo hry rozvíjajú. 

1.2.1 Delenie hier z hľadiska sociálneho vývoja 

 S vekom sa vyvíja aj detská hra a potreba hrového partnera. Asi do 8. mesiaca sa deti 

hrajú sami a o druhé deti nejavia záujem, respektíve nie väčší než o hociktorú hračku. Okolo 

jedného roku sa už prejavuje pozornosť o spoločníka, avšak vo forme preťahovania sa 

o hračky či iných konfliktov. Až v polovici druhého roku sú styky medzi deťmi priateľskejšie 

a osobnejšie. Vyskytuje sa tu paralelná hra, kde síce deti po sebe pokukujú a v hrách sa 

napodobňujú, ale hrá sa každý sám (Langmeier a Krejčířová, 2006).  

 Až v období predškolského veku začína prevažovať hra spoločná, kde si navzájom 

deti poskytujú hračky a neskôr hra kooperatívna, v ktorej sa už vyskytuje spolupráca 

a rozdelenie rolí (Langmeier, Krejčířová, 2006). Okrem toho, že schopnosť kooperácie 

vzrastá s vekom, rastie aj veľkosť a udržateľnosť skupiny, v ktorej sa deti hrajú. (Millarová, 

1978).  

1.2.2 Delenie hier z hľadiska ich funkcie 

  Pre predškolský vek uvádzajú Langmeier a Krejčířová (2006) rozdelenie hier na 

funkčné alebo činnostné, konštrukčné alebo realistické, iluzívne a úlohové. Tohto rozdelenia 

sa budem obecne držať.   

 Vo funkčnej alebo činnostnej hre si dieťa trénuje zložitejšie telesné funkcie. Či už sú 

to rôzne športy, naháňačky či tanečné hry, súvisia podľa Koťátkovej (2005) s potrebou 

dieťaťa zvládať svoje telo a priestor.  

Konštrukčné alebo realistické hry sú zamerané na zhotovovanie vecí z rôznych 

materiálov. Nejde ale len o akési precvičovanie jemnej motoriky. Kuric (1986) zdôrazňuje, 

že kľúčovým znakom konštrukčných hier je ich cieľ, teda zameranie na výsledok danej 

činnosti. Rozvíjajú hlavne kognitívne procesy a vedú k vyšším myšlienkovým operáciám. 

U predškolských detí je častá hra so stavebnicou.  
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Ďalším typom je iluzívny typ hry, v ktorej dieťa používa prenesené významy 

a prispôsobuje si svet vlastným predstavám (Langmeier, Krejčířová, 2006). Tento typ hry 

považuje Piaget (2010, str. 58) za symbolickú, ktorú definuje ako „asimiláciu sveta 

k vlastnému ja“, ktorá sa prejavuje jak v podobe afektívnej, tak kognitívnej. Koťátková 

(2005) v tomto prípade taktiež hovorí o potrebe vyrovnať sa s okolitým svetom.  

 Poslednou je v tomto členení hra úlohová, ktorá vychádza z napodobovania niečoho 

alebo niekoho. Dieťa sa pri tom zoznamuje s určitými sociálnymi rolami. Častá je hra na 

maminku, ocka, princeznú, predavača/predavačku a pod (Langmeier a Krejčířová, 2006). 

Často býva táto hra označovaná aj ako fiktívna či námetová. Tieto hry značne obohacujú 

vedomosti dieťaťa, upevňujú sociálne cítenie a tiež rozvíjajú psychické procesy (Kuric, 

1986).  

1.3 Hračka 

 Pre väčšinu hier je neodmysliteľnou súčasťou materiálny podnet, ktorým je hračka. 

Predmety na hranie boli v minulosti chápané ako zmenšeniny reálnych predmetov z oblasti 

práce, zábavy a starostlivosti o domácnosť. Tak mohli plniť úlohu prípravy na budúce 

činnosti, čo potvrdzuje, že majú veľký socializačný význam. Hračky sú považované za 

spoločensko-kultúrne artefakty, ktorých štruktúra ponúka transfer skúseností a informácií. 

Môžu byť teda použité aj k výchove či vzdelávaniu (Duplinský, 2001). Hračka má v sebe 

teda zakódované určité spôsoby, ako sa s ňou hrá. Tie sú dané jednak charakteristikou 

predmetu, jednak tým, aké spôsoby preferuje spoločnosť, ktorá dieťa tento spôsob hrania 

učí. Príkladom môže byť bábika a autíčko. Preferovaná hra s bábikou súvisí so 

starostlivosťou a hra s autom zase s jazdením.  

Hračka sa pohybuje v dimenziách skutočnosti a fantázie.  Hračkou sa predmet stáva 

v širšom zmysle až prostredníctvom hrajúceho, to znamená, že sa ňou stáva čokoľvek, čo je 

v hre použité. (Borecký, 1982).  

 Mišurcová (1980, str. 32) tvrdí, že „hračka jednak pomáha dieťaťu vytvárať 

predstavované podmienky v hre tým, že odráža v realistickej alebo štylizovanej forme svet, 

v ktorom žije, jednak motivuje činnosť tak, aby sa v nej mohlo naplno a všestranne prejaviť 

a vyžiť“. Zároveň delí hračky podľa toho, či vzbudzujú alebo tlmia sociálne kontakty. Široké 
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herné vybavenie síce obmedzuje sociálne kontakty, ale na druhú stranu stimuluje exploračné 

či konštrukčné činnosti dieťaťa. Zároveň sú niektoré hry kontaktnejšie než iné, napríklad hra 

s bábikou oproti vystrihovaniu alebo prezeraniu knižiek.   

1.4 Podmienky pre hru v súčasnej materskej škole 

Hry by mali byť v materskej škole rozmanité a mali by poskytovať čo najhlbší prežitok. 

Aktivity sa rozdeľujú na spontánne a riadené, pričom by mali byť vyvážené z hľadiska 

potrieb a možností dieťaťa. Tieto aktivity by mali prebiehať určitou formou hry (RVP PV, 

2004).  

Vzdelávanie v materskej škole sa riadi Rámcovým vzdelávacím programom pre 

predškolské vzdelávanie z roku 2004. „Úlohou inštitucionálneho predškolského vzdelávania 

je doplňovať rodinnú výchovu a v úzkej väzbe na ňu pomáhať zaistiť dieťaťu prostredie 

s dostatkom mnohostranných a primeraných podnetov k jeho aktívnemu rozvoju a učeniu“ 

(RVP PV, 2004, str. 7). Rámcové ciele programu sú zamerané na rozvíjanie dieťaťa po 

fyzickej, psychickej aj sociálnej stránke.  Inštitúcia má dieťa hlavne pripraviť na vstup do 

spoločnosti, k čomu patrí aj osvojenie základov hodnôt, na ktorých je založená. Pedagóg by 

mal tieto ciele považovať za univerzálne pre všetky činnosti, ktoré s  deťmi praktikuje a 

uvedomovať si, že dieťa svojim chovaním, jednaním a postojmi ovplyvňuje (RVP PV, 

2004).  

Renzetti a Curran (2003) v rámci inštitúcií hovoria okrem formálneho kurikula aj 

o skrytom, ktoré pôsobí súbežne s formálnym, no na rozdiel od neho je ovplyvnené 

osobnými skúsenosťami či charakteristikami učiteľov. Jeho vplyvom sa deti učia hľadieť na 

svet určitým spôsobom a zisťujú, čo je od nich očakávané. Vyučujúci tak môžu na deti 

pôsobiť pod vplyvom genderových stereotypov, čo môže spôsobovať prehlbovanie 

genderových rozdielov. To sa môže prejaviť napríklad pri hre, kedy učiteľky automaticky 

ponúkajú chlapcom a dievčatám „vhodné“ hračky pre ich genderovú kategóriu, prípadne 

odradzovať od „nevhodných“.   

Učiteľka by mala deťom umožniť plnohodnotnú hru a sprevádzať ich v nej v zmysle 

vytvárania podmienok pre hru, ponuky rôznych materiálov a hračiek, ktoré motivujú 

a stimulujú deti k hrám. (Koťátková, 2005). Aj dievčatá a chlapci by mali byť podporovaní 
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k najrôznejším hrám, ak sa majú dospieť ku komplexného rozvoju. Hračky a spôsoby hry 

s nimi sú často veľmi odlišné. To platí aj pre hračky, ktoré rozdeľujú dievčenský a 

chlapčenský svet. To znamená, že podnecovať chlapcov a dievčatá ku hračkám, ktoré pre 

nich nie sú bežné, by malo mať pozitívne dopady na ich celkový vývoj. Smetáčková (2015) 

v tomto kontexte hovorí o tom, že v činnostiach, ktorým sa dieťa aktívne venuje, sa postupne 

zlepšuje. Zároveň keď je jedinec v niečom dobrý, má väčšiu motiváciu v tom pokračovať.  
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2 Úloha hry pre dieťa v predškolskom veku  

V predošlej kapitole som sa zaoberala hrou ako takou. V tejto kapitole ju vztiahnem 

k deťom predškolského veku, pretože práve deťmi v tomto veku sa zaoberám aj v empirickej 

časti tejto práce. Popíšem základné oblasti, ktoré sú v tomto veku vyvíjané a zároveň 

poukážem na úlohu hry v nich.  

Predškolský vek je obdobie silnej telesnej aj duševnej aktivity a veľkého záujmu 

o spoznávanie okolitého sveta. Často je označovaný ako vek hry, keďže práve v hre sa 

aktivita dieťaťa najčastejšie prejavuje (Šulová, 2005). Hra podporuje telesný, kognitívny, 

sociálny a osobnostný vývoj dieťaťa.  

2.1 Motorický vývoj  

 V predškolskom veku sa zlepšuje pohybová koordinácia dieťaťa, čo sa prejavuje 

svižnejšími a elegantnejšími pohybmi (Šulová, 2005). Zhruba štvorročné dieťa už bez 

problémov behá, skáče, hopsá, lezie po rebríku, zoskakuje z výšky, stojí na jednej nohe či 

hádže loptu na spôsob dospelých (Langemeier a Krejčířová, 2006). Zdokonaľovanie sa 

prejavuje aj v samoobsluhe, kedy sa postupne dokáže samo najesť, obliecť, vyzliecť, 

zaviazať si šnúrky na topánkach či vykonať základnú hygienu (Šulová, 2005).  

  K rozvoju dochádza taktiež v oblasti jemnej motoriky. Dieťa si osvojuje funkčné 

zaobchádzanie s predmetmi a používanie rôznych nástrojov. V tejto dobe sa učí vystrihovať, 

používať príbor či ceruzku (Thorová, 2015). S tým súvisí aj rozvoj kresby, ktorá postupne 

smeruje od spontánneho čmárania k schopnosti napodobniť základné útvary či kresliť 

postavu, ktorá má v ich veku podobu tzv. „hlavonožca“. Taktiež je pre deti lákavá hra 

s rozličnými materiálmi, radi modelujú, vystrihujú, lepia a skúmajú tak rôzne tvary 

a premeny predmetov (Šulová 2005). Najviac sa teda prejavuje pri rozvoji jemnej motoriky 

hra konštruktívna, ktorej cieľom je vytvoriť konkrétnu vec.  

2.1.1 Hra a motorický vývoj 

Pre zdravé deti je charakteristické, že sú z pohybu a jeho možností v hrách nadšené, 

vyhľadávajú ho a prirodzene sa rôznym pohybom učia. Detská potreba objavovať možnosti 

svojho tela a pohybu sa prejavuje v spontánnych pohybových hrách, kde si deti svoje 
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nadobudnuté zručnosti upevňujú a zdokonaľujú. Pre ich rozvoj je dôležitá postupná 

pohybová experimentácia, najskôr náhodná, neskôr zámerná (Koťátková 2005).  

V predškolskom veku sa pri rozvoji motoriky uplatňujú hlavne hry činnostné 

a konštrukčné (manipulačné), ktoré som popisovala vyššie v kapitole venovanej deleniu hier. 

Činnostné hry umožňujú precvičovanie zložitejších telesných funkcií. Typické činnostné hry 

sú napríklad naháňačky, preliezačky, rôzne športy či tanec, ktoré napomáhajú zlepšovaniu 

koordinácie a elegancii pohybov. Oblasť jemnej motoriky je rozvíjaná hlavne pri hrách 

konštrukčných, kde ide o vytváranie nejakého produktu (napríklad stavanie kociek či 

stavebnice). Okrem precvičovania jemnej motoriky je pri týchto typoch hier rozvíjaná aj 

oblasť kognície. V mojom výskume sa zaoberám hlavne autíčkom a bábikou. Príkladom 

rozvíjania jemnej motoriky s autíčkom môže byť jeho rozoberanie či skladanie alebo stavba 

dráh či prístreškov. Pri hre s bábikou to môže byť napríklad obliekanie, zapínanie gombíkov 

a pod.  

2.2 Kognitívny vývoj 

 Podľa Piageta sa dieťa v predškolskom veku nachádza v predoperačnom štádiu, ktoré 

sa delí na dve subštádiá. S nástupom reči a teda nástupom symbolickej funkcie súvisí 

začiatok symbolického a predpojmového myslenia. Dieťa už je schopné vytvárať symboly, 

ktoré vyplývajú z podobnosti medzi označujúcou a označovanou vecou. Dieťa si tvorí 

systém označujúcich individuálnych prostriedkov, vďaka čomu si dokáže predstaviť 

činnosť, ktorá nie je skutočne vykonávaná (Piaget, 1999). Táto fáza je kľúčová pre rozvoj 

symbolickej hry, v ktorej sa môže dieťa hrať na niekoho iného alebo hračke prisudzovať 

vlastnosti, ktoré nereprezentuje.   

V tomto veku dieťa stále rozmýšľa prostredníctvom predpojmov, ktoré síce smerujú 

k všeobecnosti, ale sú stále z polovice viazané na individuálnosť elementov. Nerozlišuje teda 

medzi konkrétnym javom a javmi všeobecne (napríklad nerozlišuje konkrétneho slimáka 

a slimáka ako zástupcu druhu živočícha). Dieťa už chápe trvalosť predmetu v oblasti blízkej 

činnosti, nie však vo vzdialenom poli či v dlhšom časovom intervale (napríklad si myslí, že 

konkrétny slimák sa stále dookola objavuje na rôznych miestach).  (Piaget 1999)  
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 Okolo štvrtého roku dieťa prechádza do fáze názorného myslenia, ktoré je 

charakteristické postupnou premenou zo symbolického a predpojmového myslenia na prah 

operácií (Piaget, 1999). Dieťa v tomto období už uvažuje v ucelených pojmoch, ktoré sú 

tvorené na základe podstatných podobností. Myslenie je však stále prelogické, teda 

nepostupuje sa v logických krokoch, ale myšlienkové pochody sú viazané na minulé či 

prítomné vnemy (Šulová 2005).  

 Piaget tvrdí, že ku kognitívnym zmenám u detí dochádza hlavne vďaka procesu 

zrenia, teda po biologickej stránke. Vygotskij na rozdiel od neho vyzdvihuje v detskom 

intelektuálnom vývoji rolu prostredia, ktoré významne predurčuje to, čo si dieťa 

internalizuje (Sternberg, 2009).  

 Myslenie predškolského dieťaťa je značne egocentrické, čo znamená, že si 

neuvedomuje možnosť odlišného pohľadu na svet. Je presvedčené o tom, že jeho subjektívny 

uhol pohľadu je zároveň platný pre všetkých (Šulová 2005). V hre predškolských detí tak 

táto skutočnosť môže vyvolávať konflikty, keďže každý má svoju subjektívnu predstavu 

o hre s určitou hračkou.   

 Vágnerová (2005) vo svojej knihe uvádza okrem egocentrizmu aj ďalšie spôsoby, 

akými dieťa v tomto veku nazerá na svet. Dôležitými pojmami sú centrácia (redukcia 

informácií opomínaním subjektívne nepodstatných znakov), fenomenizmus (dôležitosť 

zjavných aspektov) a prezentizmus (viazanosť na prítomnosť a na aktuálnu podobu sveta). 

Zároveň uvádza, akými spôsobmi tieto informácie dieťa ďalej spracováva a  interpretuje. 

Definuje pojmy ako magickosť (skresľovanie skutočnosti vlastnou fantáziou), animizmus 

(pripisovanie neživým veciam ľudské vlastnosti), arteficializmus (predpoklad, že všetko 

vzniká za pomoci človeka) a absolutizmus (domnienka, že každá vec či výrok má 

jednoznačnú platnosť).  

 Predstavy dieťaťa v predškolskom veku sú značne bohaté a pre vývoj dôležité. Dieťa 

si pomocou nich často prispôsobuje pre neho ťažko pochopiteľnú realitu. Pre túto skutočnosť 

sa často vyskytuje tzv. detská konfabulácia (klamanie), ktorou si nevedome vypĺňa reálne 

spomienky vlastnou fantáziou. (Šulová 2005). V hre svoje fantazijné predstavy uskutočňujú, 

napríklad hračky „oživujú“ ľudskými vlastnosťami.  
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 V predškolskom veku sa zdokonaľuje reč a intenzívne sa rozširuje slovná zásoba. 

Dieťa rozpráva veľa a s radosťou a svet spoznáva nekonečnými otázkami (Tchorova, 2015). 

Vďaka reči dokáže lepšie vyjadriť svoje potreby, pocity a zážitky. Taktiež reguluje jeho  

správanie za pomoci tzv. „vnútornej reči“ a napomáha integrácii do skupiny a vytváraniu 

vzťahov. Zároveň s rozvojom reči rastú aj skúsenosti a vedomosti o veciach či situáciách, 

s ktorými dieťa ešte nemalo priamu skúsenosť, čo podnecuje jeho fantáziu (Šálová, 2005). 

Príkladom môže byť predčítanie rozprávok, ktorých fiktívne príbehy dieťa napodobňuje pri 

hre. Wagnerová (2005) zdôrazňuje v tejto súvislosti význam tzv. egocentrickej reči, ktorá 

súvisí s myslením dieťaťa. Napríklad si pomocou vyššie uvedenej vnútornej reči samo 

dokáže dávať pokyny a pripomínať si morálne zásady, alebo nahlas komentuje, čo robí (napr. 

stavia puzzle) a pomáha si tak pochopiť určité zákonitosti.   

2.2.1 Hra a kognitívny vývoj 

 Rozvoju kognitívnych procesov a postupne vyšších myšlienkových výkonov 

napomáhajú okrem iného konštrukčné hry, ktoré sa v predškolskom veku menia z prostej 

manipulácie s predmetmi či materiálmi na hru, ktorá má cieľ (Kurič, 1986). Pri hre s takouto 

hračkou (napr. stavebnicou) dochádza k štruktúrovaniu myslenia, kedy dieťa volí postupné 

kroky a overuje ich, kóduje a vybavuje si vlastnosti a zákonitosti predmetu. Uplatňuje sa tu 

pozornosť, koncentrácia, presnosť, priestorová orientácia, vytrvalosť či  schopnosť zdolať 

prekážky. Ak sa ešte k tomu hrá táto hra skupinovo, dieťa sa učí vysvetliť úmysel svojej hry, 

argumentovať a zvažovať aj názory ostatných (Koťátková, 2005). Tým ustupuje aj detské 

egocentrické myslenie. Typické konštrukčné hry sú už spomínané stavebnice, ale aj hra 

v piesku či modelovanie. Autíčko taktiež ponúka veľa možností, ktorými sa rozvíjajú 

špecifické kognitívne schopnosti, napríklad stavba dráhy, či garáže, pri ktorej trénuje 

abstraktné myslenie. Niektoré autíčka majú špecifické funkcie, môžu byť na diaľkové 

ovládanie, môžu mať odnímateľné časti. To všetko ponúka dieťaťu rozvoj kognitívnych 

schopností.  

 Predškolský vek je obdobie symbolickej hry, ktorá dieťaťu pomáha pochopiť okolitý 

svet pre neho zrozumiteľným spôsobom. Situácie, ktoré nevie v reálnom živote vyriešiť, si 

môže skúsiť v hre bez toho, že by zlyhal. V hre sa teda môžu premietať citové konflikty. 

Piaget (2010) zobrazuje na príklade dievčatko, ktoré má problém pri obede s  dojedením. 
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O pár hodín od tohto konfliktu si situáciu reprodukuje pri hre s bábikou a hľadá lepšie 

riešenia, či už bude na bábiku pôsobiť inak, než autority v reálnej situácii, alebo bábika 

polievku symbolicky zje symbolicky za ňu. Z delenia hier, ktoré som rozberala vyššie sem 

najviac patrí hra iluzívna, ale samozrejme sa môže premietať  aj do iných typov hier.   

2.3 Sociálny a emočný vývoj 

2.3.1 Socializácia 

  Podľa psychologického slovníku Hartla a Hartlovej (2015, str. 548) je socializácia 

„postupné začleňovanie jedinca do spoločnosti prostredníctvom nápodoby a identifikácie“, 

ktoré sa postupne presúva od najbližšej rodiny cez menšie skupiny až po širšiu spoločnosť.  

 Podľa Langmeiera a Krejčířovej (2006) zahŕňa socializačný proces tri kľúčové 

vývojové aspekty, ktorými sú vývoj sociálnej reaktivity, vývoj sociálnych kontrol 

a osvojovanie si sociálnych rolí.  

Vývoj sociálnej reaktivity sa prejavuje rozlišovaním emočných vzťahov k blízkym  a 

k ľuďom zo širšieho okolia. Taktiež dochádza k vývoji sociálnych kontrol, teda noriem, ktoré 

si dieťa postupne interiorizuje hlavne príkazmi a zákazmi autorít. Tie potom regulujú jeho 

chovanie tak, aby bolo spoločensky prijateľné a hodnotovo orientované k danej spoločnosti 

(Langmeier a Krejčířová, 2006). Podľa Bandurovej teórie sociálneho učenia (in Výrost, 

Slaměník 2008) si však deti osvojujú žiadúce chovanie, aj keď nie je priamo posilňované. 

To znamená, že pozorovanie určitého správania vrátane jeho následkov mu umožňuje 

chápať, čo je žiadúce a nežiadúce a na základe nápodoby to uplatňuje vo vlastnom živote.  

Významný je vývoj sociálnych rolí, teda spoločnosťou očakávaných vzorcov 

chovania a postojov, či už na základe pohlavia alebo spoločenského postavenia (Langmeier 

a Krejčířová, 2006).  

Trpišovská (2007) tvrdí, že hlavnými mechanizmami socializácie sú: sociálne 

činnosti, imitácia, identifikácia, sugescia a sociálne spevňovanie. V tom sa uplatňuje práve 

hra, v ktorej si dieťa jednak osvojuje a rovnako cvičí sociálne činnosti.  

Socializácia a individualizácia prebiehajú v interakcii s druhými ľuďmi. Základ 

sociálneho chovania dáva dieťaťu rodina, ktorá by ho mala naučiť okrem iného 
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komunikovať, vnímať a chápať druhých, rešpektovať druhých, ale aj zvládať svoje emócie, 

presadzovať vlastné názory či správne riešiť konflikty. Rodina je zároveň pre dieťa zdroj 

istoty a bezpečia. Predstavuje zázemie, ktoré mu pomáha zvládať nové role a taktiež 

prispôsobovať sa novému prostrediu. Rodičia sú pre dieťa významnou autoritou 

a identifikačným vzorom (Vágnerová, 2005).  

Erikson o predškolskom veku hovorí ako o období anticipácie rolí, kedy si deti v hre 

skúšajú odpozorované role dospelých (rodičov), ktoré by mohli v budúcnosti zastávať 

(Vágnerová, 2006). Typická je námetová hra s bábikou, kde sa uplatňuje odpozorovaný vzor 

matky. Hrou s bábikou a autíčkom sa budem zaoberať v praktickej časti mojej práce a taktiež 

oblasťou genderovej socializácie sa budem rozoberať v 3. kapitole. 

Taktiež súrodenci sú v socializácii dôležití. Vzťah k súrodencovi je na rozdiel od 

rodiča symetrický. Navzájom hovoria o svojich pocitoch a potrebách, čo rozvíja ich 

schopnosť pochopiť druhého človeka. Súrodenec je aj súperom, s ktorým sa musí deliť ako 

o pozornosť rodičov, tak o materiálne veci (Vágnerová, 2005). Či už teda ide o súrodenca 

mladšieho alebo staršieho, pre predškolské dieťa je táto skúsenosť motivujúca aj formujúca. 

Starší súrodenec inšpiruje k napodobňovaniu činností, chovania či vyjadrovania, ktoré sú 

pre neho o niečo jednoduchšie než jednanie dospelých (Koťátková, 2008). To platí aj pri 

činnosti v rámci hry, kde môže napodobňovať či už konkrétnu hru, ale aj (v prípade 

súrodenca opačného pohlavia) môže mať menší ostych ku genderovo atypickej hre.  

Socializácia predškolského dieťaťa presahuje rámec rodiny a väčšina detí nastupuje 

do prvej inštitúcie. Vstup do materskej školy vyžaduje prispôsobenie sa novému prostrediu 

a jeho nárokom. Musí prijať a rešpektovať cudziu autoritu (učiteľku) a zároveň sa presadiť 

v skupine neznámych detí, kde už nemá tak výsadné postavenie, ako v domácom prostredí 

(Vágnerová, 2005) 

V tomto období teda rastie význam vrstovníkov, s ktorými sa predošlá, väčšinou 

paralelná hra, postupne mení na hru kooperatívnu. V skupine detí si skúša rozličné role či 

formy chovania a vníma spätnú väzbu od ostatných (Šulová, 2005).  

Matějček, 1999 (podľa Vágnerová, 2005) uvádza niekoľko aspektov pre uspokojenie 

rozličných potrieb a získania nových skúseností, ktoré sa dejú práve na základe interakcie 
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s vrstovníkmi. Patrí sem súperenie, spolupráca, prejavy solidarity, zvládanie konfliktov 

a zvládanie pocitov sklamania či ľútosti pri odmietnutí.  

Koťátková (2005) tvrdí, že zatiaľ čo je súťaživosť vlastnosť vrodená, spolupráce sa 

dieťa musí naučiť. Vágnerová (2005) zase hovorí o tom, že rola súpera je jednoduchšia 

a príťažlivejšia. Spolupráca vyžaduje na rozdiel od nej zrelšie mechanizmy, napr. 

sebakontrolu, neegocentrický pohľad či odsunutie vlastných potrieb.  

 Príznakom dosiahnutia vyššieho stupňa socializačného vývoja je diferenciácia 

chovania k vrstovníkom. V predškolskom veku vznikajú prvé kamarátstva, ktoré sú síce 

krátkodobé, ale majú veľký význam. Zmierňujú detský egoizmus a umožňujú rozvoj 

kladných vzťahov. Deti si za kamarátov často hľadajú sebe podobných, aby mohli spolu 

zdieľať určité záujmy či kompetencie. S tým súvisí aj inklinovanie k vrstovníkovi rovnakého 

pohlavia a teda potrieb a záujmov súvisiacich s jeho genderovou rolou (Vágnerová, 2005).  

2.3.2 Emočný vývoj 

 Dieťa v predškolskom veku je už na rozdiel od predchádzajúceho stupňa vývoja 

stabilnejšie a vyrovnanejšie, takže začína postupne ovládať vlastné emócie (Vágnerová, 

2005). Prevláda obyčajne pozitívna nálada, stráca sa strach z neznáma a významnosti 

naberajú sociálne city ako láska, zášť, sympatia či nesympatia. Medzi vrstovníkmi sa rozvíja 

schopnosť pochopiť druhého a spolupracovať, rovnako ako súperiť (Šulová, 2005).  

Prostredníctvom hry sa dieťa učí myslieť na druhého už prostým požičaním hračky 

a teda oddialením svojho potešenia. Rovnako sa empatia rozvíja stavaním sa do cudzej 

osoby, teda pomocou hry „na niekoho“.  Učí sa tým prosociálneho chovania, čo mu 

umožňuje lepšie sa zaradiť do spoločnosti.  

 Spolu s emočným vývojom súvisí aj vývoj morálne etický. Predškolský vek 

odpovedá obdobiu, kedy sa podľa Freuda vytvára superego, teda „ideálne ja“, ktoré v  sebe 

nosí zvnútornené sociálne normy, s čím súvisí aj rozvoj svedomia. Predškolák už sám vie, 

„čo sa smie a čo sa nesmie“ (Šulová 2005). Vo veku 3 rokoch už cíti pocity viny na základe 

vnútorného studu bez toho, že by bol pri prehrešku pristihnutý. Vonkajšia regulácia sa teda 

v tomto veku mení na autoreguláciu. Normy a pravidlá, ktoré sú dieťaťu odovzdávané mu 
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umožňujú prispôsobiť sa okolitej realite a usmerniť svoje správanie tak, aby bolo kladne 

hodnotené (Thorová, 2015).  

 Podľa Eriksonovej teórie odpovedá toto obdobie psychosociálnemu konfliktu medzi 

vlastnou iniciatívou a pocitmi viny. Dieťa je pod veľkým tlakom noriem, ktorých 

rešpektovanie mu umožňuje akceptovateľne sa začleniť do spoločnosti prijatím určitých rolí. 

Snaží sa teda uspokojiť potrebu sebarealizácie a aj potrebu istoty a pozitívneho prijatia 

(Vágnerová 2005). Na jeho činnosti, vrátane hry, reagujú rodičia, učitelia či vrstovníci. To 

môže mať vplyv na to, akú hračku alebo typ hry si zvolí, aby nebola od ostatných negatívne 

hodnotená.  

2.3.3 Hra a sociálny a emočný vývoj 

Hra je neoddeliteľnou súčasťou socializácie. Millarová (1978, str. 7) popisuje jej 

úlohu podľa úrovne vývoja a hovorí, že slúži „k nadväzovaniu kontaktu s dospelými a neskôr 

s vrstovníkmi, ku kooperácii a súťaženiu, modelovaniu reálnych sociálnych situácií, 

utváraniu rolí, zvnútorňovaniu sociálnych noriem pri podriaďovaní sa obecným pravidlám 

hry apod.“ 

U detí v predškolskom veku sa zvyšuje záujem o druhé deti a hru s nimi vyhľadávajú. 

S tým súvisí uvedomovanie si skutočnosti, že pre to, aby boli skupinou rešpektovaní 

a prijímaní, musia aj regulovať svoje chovanie. Postupne sa učia, že rovnako to funguje 

v celej spoločnosti. Keďže hra v skupine deti je veľmi živá, musia sa deti medzi sebou 

dohodnúť na pravidlách, rolách, zámere, musia sa rozhodovať, hľadať kompromisy, nazerať 

z perspektívy druhého (Koťátková, 2005). Vrstovníci pri spoločnej hre mu taktiež dávajú 

spätnú väzbu, čo nabúra pre jeho vek typické idealizovanie samého seba a podporuje v jeho 

osobnostný rast.  

V sociálnom rozvoji sa z veľkej časti uplatňuje hra úlohová, ktorá vychádza z hry 

napodobňovacej. Niektorí autori ju nazývajú aj fiktívnou či námetovou, kedy sa dieťa hrá 

„na niekoho“ alebo „na niečo“ (napríklad na maminku, na školu, na obchod a pod.). V takejto 

hre sú reprodukované situácie či už z bežného života dospelých, alebo z médií. Pri preberaní 

určitej role si ju musí utriediť a pochopiť ju v rámci svojich možností. Následne si môže 

rôzne role skúšať, čo mu umožňuje okrem iného chápať sociálne vzťahy. Univerzálnou 
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hračkou pre tento typ hry je bábika. V mojom výskume pracujem s bábikou – miminkom 

a dospelou bábikou – barbie.  

Koťátková (2005) vzťahuje tieto hry k potrebám typickým pre predškolský vek, a to 

potreba vyrovnať sa s okolitým svetom, stvárniť námety z detskej literatúry a médií a potreba 

meniť skutočnosť. Dieťa prenáša nadobudnuté informácie a skúsenosti do svojich 

myšlienkových podmienok, reprodukuje činnosti a chýbajúce skutočnosti dopĺňa  

prostredníctvom hračiek alebo iných predmetov.  

Pri hre „na niekoho“ sa dieťa vžíva do rôznych rolí, v hre ich vedome prijíma 

a dodržuje to, čo k nim patrí. To napomáha  dieťaťu zmierňovať egocentrický pohľad, 

posilňovať sebaovládanie a v skupine spolupracovať. Zároveň si rozširuje okruh poznatkov 

o okolitom svete. 

Dôležitý aspekt hry je súťaživosť a spolupráca. Ako som už spomínala, zatiaľ čo 

súťaživosť je vlastnosť vývojovo daná, spolupráci sa deti musia učiť. Keď chce dieťa do 

hracej skupiny zapadnúť, musí sa naučiť rešpektovať druhých, komunikovať a  prispieť 

k spoločnému cieľu. K tomu slúžia nie len hry námetové, ale aj konštrukčné, pri ktorých sa 

deti hrajú v skupine.  

2.4 Vývoj identity a sebapojatia 

Predškolský vek je dôležitým obdobím pre rozvoj sebapojatia. V batoľacom veku si 

dieťa začína uvedomovať samého seba ako aktívnu bytosť schopnú ovplyvňovať svoje 

bezprostredné okolie. Predškolský vek už dáva možnosť prenikať do spoločnosti za hranicou 

rodiny a nejakým spôsobom sa v nej uplatňovať (Vágnerová, 2005). 

Tak ako som spomínala v podkapitole určenej kognitívnemu vývoju dieťaťa, 

predškolák má typické spôsoby myslenia, ktorými nahliada na svet či na samého seba. 

Napríklad vďaka egocentrizmu si potvrdzuje vlastnú dôležitosť, magickosť mu zase pomáha 

skresľovať vlastný obraz tak, aby bol pre neho akceptovateľný.  

Dôležitý aspekt, ktorý rozširuje detskú identitu je identifikácia s rodičmi. Rodič ako 

vzor dieťaťu pomáha lepšie sa orientovať v tom, ktoré chovanie či vlastnosti sú žiadúce. 

V tomto veku ide hlavne o vonkajšie znaky, napodobňujú rôzne spôsoby vyjadrovania či 

upravujú svoj výzor. V staršom predškolskom veku je sebahodnotenie ovplyvnené 
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vrstovníkmi, ktorých preferuje. Navzájom sa porovnávajú a napodobňujú sa oblečením či 

spôsobmi chovania. Často chcú aj vlastniť hračky toho druhého, ktoré sú v tomto veku 

chápané (ako aj ostatné veci, ktoré dieťa vlastní) za súčasť identity (Vágnerová, 2005). S tým 

súvisí ukotvenie predstavy o tom, ktoré správanie je žiadúce pre vlastnú genderovú 

kategóriu.  

Predškolák si všíma, ako vyzerá a je to pre neho dôležité. Zmena vonkajších znakov 

je vnímaná ako zmena identity (napr. sa chová inak v kostýme). Sebapojatie je ale viazané 

aj na iné vlastnosti či kompetencie a dieťa sa dokáže definovať na základe svojich vlastností 

či schopností, hlavné tých, ktoré nejak ukazujú jeho samostatnosť a progres. Tie má ale sklon 

preceňovať, čo mu umožňuje udržať prijateľnú sebaúctu (Vágnerová, 2005). 

 Súčasťou identity dieťaťa aj človeka sú aj všetky role, ktoré zastáva. Či už je to rola 

žiaka materskej školy alebo rola kamaráta, ukazujú mu určité postavenie dosiahnuté 

v spoločnosti. Samostatnou kategóriou je rola genderová, ktorou sa zaoberám v 3. kapitole.  

 Pre sebapojatie predškolského dieťaťa je dôležité, ako k nemu dospelí pristupujú 

a ako ho akceptujú. S tým súvisí aj akceptácia jeho hry, ktorú dospelý prijíma alebo zavrhuje. 

Ak neprijíma danú hru, neprijíma ani s ňou spojené schopnosti a zručnosti (Koťátková, 

2005).   

Hra predškolských detí môže byť ukazovateľom toho, k čomu budú mať v budúcnosti 

predpoklady (Šulová, 2005). Dieťa by teda malo mať možnosť sa v hre samo prejaviť 

a ukázať, k čomu inklinuje a v čom je dobré, zároveň zrejme nebude prosperovať v niečom, 

čo si nikdy necvičilo. S mojou témou súvisia konkrétne dievčenské a chlapčenské hračky, 

ktoré rozvíjajú odlišné schopnosti. Tým, že rodičia obmedzia ponuku a schvaľovanie 

hračiek, môžu tým obmedzovať aj rozvoj určitého potenciálu dieťaťa. Zároveň majú dospelí 

nezastupiteľnú úlohu v tom, že deťom ukazujú možnú hru s hračkou.  
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3 Vývoj genderovej identity 

  Neoddeliteľnou súčasťou detského sebapojatia je genderová identita. Pohlavie (muž 

alebo žena) je nám dané biologicky, no gender (maskulinita a femininita) je daný pojatím 

mužskej a ženskej role v spoločnosti. V tejto kapitole charakterizujem základné pojmy, 

vysvetlím ako funguje genderová socializácia a akú rolu v nej zohráva hra.  

 Genderové rozdiely sa menia jednak historicky, jednak sú rozdielne v rôznych 

kultúrach. Podľa Janošovej (2008, str. 40) „pojem rod (anglicky „gender“) vyjadruje 

rozdiely medzi mužmi a ženami, ktorých podstata spočíva v kultúrnych a sociálnych vzorcoch 

chovania“.  

Identitou rozumieme pomerne stále a úplné vedomie seba samého. Zahŕňa v sebe 

jednak totožnosť alebo rovnakosť v čase a rôznych situáciách, jednak individualitu v zmysle 

vymedzenia sa od ostatných. Dôležitou stránkou identity je sociálna identita, teda 

príslušnosť k určitému spoločenstvu či kategórií ľudí (Bačová, 2008). S identitou sa 

nerodíme, ale postupne sa vytvára. Dá sa rozpoznať až u detí okolo 3 rokov, kedy začínajú 

o sebe hovoriť v prvej osobe, uvedomujú si svoje potreby ako odlišné od ostatných a vnímajú 

sa ako aktéra v konkrétnych emočných spomienkach.  Súčasťou osobnej identity je pohlavná 

alebo genderová identita, teda prežívanie seba samého ako muža a ženy, čo môže byť buď 

vztiahnuté na biologické pohlavie (pohlavná identita), alebo vo vzťahu k spoločnosti 

(genderová identita) (Smetáčková, 2005). Aj keď je genderová identita súčasťou našej 

osobnosti, nemusia sa všetky jej aspekty explicitne prejaviť. Naopak genderová rola sa môže 

prejavovať bez vnútorného stotožnenia (Janošová, 2008).  

3.1 Genderové stereotypy 

 Pri posudzovaní femininity a maskulinity sa opierame o genderové stereotypy, teda 

zjednodušené popisy toho, aké vlastnosti má muž a aké žena. Tieto popisy sú obyčajne 

navzájom komplementárne (Renzetti a Curran, 2003). K ženskosti alebo femininite sú 

prisudzované vlastnosti spojené s pasivitou, vyššou emocionalitou, závislosťou, 

umiernenosťou, čistotou, upravenosťou a atraktivitou. Naopak mužnosť alebo maskulinita 

je charakterizovaná dominanciou, aktivitou, nižšou emocionalitou, súťaživosťou a  pod. 

(Janošová, 2008). Samozrejme sa stereotypy netýkajú len osobnostných charakteristík. 
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Môžu sa týkať buď fyzického rázu (muži sú svalnatý, ženy sú jemné), povolania (muž 

inžinier, žena knihovníčka) alebo sexuality (muž ako lovec, žena sexuálne priťahovaná 

k mužom) (Lippa, 2009). Tieto stereotypy jedincom uľahčujú, ale rovnako aj znemožňujú 

prístup k určitým profesiám, inštitúciám či skupinám. Napríklad dodnes nie je typické vidieť 

ženu v technickom a muža v sociálnom odvetví (Karsten, 2006). Genderové stereotypy teda 

nie sú rovnocenné. Z vlastností, ktoré sú stereotypne mužom pripisované je jasne 

vyvoditeľné, že majú v spoločnosti o niečo atraktívnejšie miesto. Tým pádom je na nich aj 

v detstve vyvíjaný o niečo vyšší tlak, než na dievčatá. Z toho sa dá vyvodiť, že aj ich 

vyhranenosť na vykonávanie určitých činností, ktoré súvisia s mužskou rolou, bude vyššia. 

Konkrétne v mojom výskume skúmam, či sa táto skutočnosť odrazí pri výbere alebo 

odmietaní hračiek.  

3.2 Genderová socializácia 

 Človek, ako si ho predstavujeme sa stáva človekom prostredníctvom socializácie. 

Ako som už spomínala v kapitole venovanej socializácii, je to proces osvojovania noriem 

a hodnôt danej spoločnosti, ktoré sa samozrejme týkajú aj genderu.   

 Jedna z najdôležitejších otázok bezprostredne po narodení dieťaťa je mierená na to, 

či sa narodí dievča alebo chlapec. Od tohto momentu sa líši výchova a podmienky, ktoré mu 

blízke osoby vytvárajú (typ a farba oblečenia, druh hračiek, výzor detskej izby či množstvo 

určitých podnetov). Ak rodičia vedia pohlavie už pred narodením, majú tendenciu 

predstavovať si ho vo vlastnostiach typicky dievčenských alebo chlapčenských (Janošová, 

2008). Okrem týchto jemnejších signálov, ktoré na deti pôsobia, môžu mať osvojovanie 

genderu aj formu explicitných odmien a trestov, ktoré posilňujú genderové očakávania. Tieto 

priame sankcie sú častejšie u chlapcov (Renzetti, Curran, 2003).  

3.2.1 Psychologické prístupy k utváraniu genderovej identity   

To, že deti sú vystavované genderovým signálom už od najútlejšieho veku som už 

popísala vyššie. Otázkou je, ako tieto signály vlastne deti spracujú, teda akým spôsobom si 

uvedomia rozdiel medzi dievčatami a chlapcami a ako sa naučia, ktoré vlastnosti k nim 

patria. V nasledujúcom texte popíšem teórie, pričom začnem od najstarších. Môj výskum ale 

vychádza z teórií najnovších.  
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 Najstaršou z teórií genderovej identity je identifikačná teória psychoanalytika 

Sigmunda Freuda. V štádiu, ktoré Freud nazval falické (obdobie predškolského veku) si deti 

začínajú uvedomovať odlišnosť ich genitálií od genitálií u opačného pohlavia. Na základe 

tohto aspektu dochádza k identifikácii s rodičom rovnakého pohlavia, ktorý slúži ako vzor 

v chovaní. Táto identifikácia prebieha u chlapcov a dievčat rozdielne (Renzetti, Curran, 

2003). Chlapci sa kvôli erotickému vzťahu k matke (tzv. Oidipov komplex) začnú obávať 

potrestaním otca  kastráciou (pretože si myslia, že dievčatám bol tiež penis kastrovaný) a  po 

určitom čase vnútorného konfliktu sa vzdajú nároku na matku a identifikujú sa s otcom. 

U dievčat sa podľa Freuda prejavuje pocit menejcennosti, ktorí vychádza zo závisti, že  

nemajú penis. Tak ako chlapci si myslia, že penis s minulosti mali a prišli oň, čo u nich 

vyúsťuje v hnev na matku a silný emočný vzťah k otcovi. Postupne je túžba vlastniť penis 

nahradená túžbou po materstve a tým pádom prijatie ženskosti a svojej matky, ako vzoru 

(Janošová, 2008).  

Hoci Freudova teória poukázala na významné poznatky o psychosexuálnom vývoji, 

bola za svoje nezrovnalosti kritizovaná. V prvom rade neexistuje spôsob, ktorým by mohla 

byť táto teória objektívne overená, pretože sa jedná o nevedomé vnútorné konflikty. Druhá 

výčitka je mierená na to, že aj deti vyrastajúce s jedným rodičom si pohlavnú identitu 

vytvoria (rodinné prostredie má vplyv skôr na budúce vzťahy). Taktiež Freud vynecháva 

fakt, že nie len rodičia môžu byť dieťaťu vzorom, ale aj osoby zo širšieho okolia, ktoré im 

pripadajú atraktívne, ktorá nemusí byť daná pohlavím (Janošová, 2008).  

Ďalší pohľad na proces vytvárania genderovej identity ponúka teória sociálneho 

učenia. Tá už je oproti predošlej teórii zameraná na pozorovateľné fakty a ich dôsledky. 

Vychádza z predpokladu, že genderová identita sa vytvára na základe posilňovania 

(priameho a nepriameho) a modelovania (napodobňovania) chovania, ktoré bolo posilnené. 

Napodobňované osoby nemusia byť nutne rodičia rovnakého pohlavia, ale aj súrodenci, 

vrstovníci, učitelia či mediálne osoby. Najčastejšie dieťa modeluje osobu pre neho atraktívnu 

či takú, ktorá mu je najviac podobná. Kritika tejto teórie sa týka nepreukázanej 

konzistentnosti napodobňovania vzoru rovnakého pohlavia, pričom dôležitejší aspekt než 

pohlavie ako napríklad moc modelovanej osoby. Ďalší dôležitý bod kritiky je názor, že 

socializácia je jednosmerný proces. Deti pritom nie sú len pasívnymi príjemcami 
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socializačných signálov, ale informácie sami vyhľadávajú a vyhodnocujú (Renzetti, Curran, 

2003).  

Práve dieťaťom ako aktívnym účastníkom sa zaoberá kognitívne vývojová teória. Tá 

stojí na predpoklade, že „vývoj genderovej identity prechádza súbežne tými istými štádiami 

ako vývoj kognitívny a vývoj morálneho myslenia“ (Janošová, 2008, str. 116).  To, čo poháňa 

socializáciu je snaha dieťaťa rozumieť okolitému svetu, aby v ňom dokázal zaujať svoje 

miesto a adekvátne sa v ňom chovať. To znamená, že sa snaží vytvoriť predstavu o fungovaní 

sociálnej reality a jej princípov, k čomu mu napomáhajú triediace znaky, ktoré sú buď 

vizuálne nápadné, alebo spoločnosťou zdôrazňované. Jedným zo základných zákonitostí 

spoločnosti je jej rozdelenie na mužov a ženy (Smetáčková, 2016).  

Kognitívne vývojové teórie pomáhajú objasniť skutočnosť, že majú deti silnú 

tendenciu vyberať si hračky či činnosti pre vlastnú genderovú kategóriu, vyhľadávať 

vrstovníkov rovnakého pohlavia a rigidne sa stavať k stereotypnej predstave o gendere. 

Porozumenie svetu okolo totiž súvisí s mentálnou vyspelosťou dieťaťa (Renzetti, Curran 

2003). Lawrence Kohlberg, ktorý rozšíril pôvodnú teóriu kognitívneho vývoja Jeana Piageta 

popísal tri štádiá vývoja pohlavnej identity. V prvej fáze si dieťa uvedomí, že spoločnosť je 

rozdelená na dve odlišné kategórie a že on k jednej z nich patrí. To, kedy si túto skutočnosť 

uvedomí, závisí jednak na jeho inteligencii, tak aj na spôsobe a intenzite, akým je mu táto 

informácia podaná. Okolo štvrtého roku už chápe, že pohlavná príslušnosť je pretrvávajúca, 

ale stále je v jeho predstavách čiastočne zmeniteľná. V tomto období sa deti začínajú chovať 

podľa svojej genderovej príslušnosti na základe podobnosti s ostatnými rovnakého pohlavia, 

pričom sa riadia hlavne vonkajšími viditeľnými znakmi, ktoré sú pre ženy a  mužov typické. 

Vo veku 5-7 rokov už nadobúdajú istotu o nemennosti pohlavia aj v prípade, že sa zmenia 

vonkajšie typické znaky. To je podľa Piageta zapríčinené zmenami v mentálnych 

schopnostiach dieťaťa, ktoré sa v tomto veku nachádza vo fáze konkrétnych logických 

operácií (Janošová, 2008).  

Na kognitívne vývojovú teóriu nadviazala Sandra Bem so svojou teóriou 

genderových schém, ktorá sa sústredila hlavne na tvorbu genderových kognitívnych 

kategórií, pomocou ktorých si deti utrieďujú informácie o svete mužov a žien, teda ich 

výzorových, psychických a behaviorálnych charakteristikách. Tie deti využívajú či už pri 
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vytváraní dojmu o novej osobe, alebo pri vlastnom chovaní (Smetáčková, 2016). Bem na 

rozdiel od Kohlberga okrem iného zahrňuje detskú potrebu porozumieť svetu a  práve 

kategorizácia podľa pohlavia je pre neho jasne zistiteľná. Na základe toho, ktoré aspekty sa 

vzťahujú k jeho pohlaviu si vymedzuje vlastnú genderovú identitu. Podľa Bem sa každá 

spoločnosť skladá z určitých predpokladov toho, ako by sa ľudia v nej mali chovať, 

uvažovať, cítiť či vyzerať. Tieto predpoklady nazýva tzv. optickými sklami, pričom sa sama 

sústredí hlavne na tie genderové, ktorými sú genderová polarizácia (odlišnosť mužov a žien 

je jeden z hlavných princípov spoločnosti), androcentrizmus (muži sú ženám nadradení 

a predstavujú štandard pre ich posudzovanie) a biologický esencializmus (vysvetľuje 

predošlé optiky ako náležitý produkt vrodených rozdielov medzi pohlaviami) (Renzetti, 

Curran 2003). Každý jedinec si optické sklá, ktoré sú v danej spoločnosti podstatné osvojuje 

v rámci procesu, ktorý Bem nazýva enkulturácia. Na nej sa podieľajú nie len sociálne 

inštitúcie ale aj rôzne skryté náznaky. „Výsledkom je, že sa jedinec stane súčasťou danej 

spoločnosti natoľko pevne, že už nie je schopný vnímať rozdiel medzi skutočnosťou a tým, 

ako a čo je v danej kultúre ako skutočnosť predstavované“ (Smetáčková, 2005, str. 21). 

3.2.2 Genderová socializácia v predškolskom veku 

Podľa Janošovej (2008) si vo veku 3-4 roky začínajú deti uvedomovať rozdiely 

ženskej a mužskej role a jej potenciálnych výhodách, postupne sa predstavy o stereotypii 

rozširujú a v 6 rokoch už by mali chápať bežné rozdiely týchto rolí. Tie majú predškoláci 

tendenciu preháňať, čo súvisí zrejme s ich snahou uchopiť realitu kategorizovaním a  práve 

výnimky v tomto vštepovaní bránia. Snaha predstavovať „správne“ chovanie podľa 

ostatných členov vlastného pohlavia, sa objavuje u dievčat neskôr a v menšej intenzite, než 

je tomu u chlapcov.  

Dieťa v predškolskom veku už má dieťa obvykle možnosť socializovať sa aj mimo 

okruh svojej rodiny. Pre rozvoj genderovej identity naberá na  význame širšie okolie, hlavne 

vrstovníci, s ktorými sa obvykle stretávajú v materskej škole. Renzetti (2003) uvádza, že 

chlapci a dievčatá sa z vlastnej iniciatívy segregujú na dve skupiny. Medzi 2 a 3 rokom 

dávajú prednosť hre s príslušníkom rovnakého pohlavia a s vekom táto tendencia stúpa. 

Janošová (2008) dodáva, že dievčatá sa navzájom vyhľadávajú približne o rok skôr, než 

chlapci. Táto potreba deliť sa na dve skupiny je, ako už som písala vyššie, pravdepodobne 
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daná potrebou stabilizovať svoju genderovú identitu, ale týka sa to aj odlišnými záujmami, 

či spôsobu komunikácie medzi dievčatami a chlapcami. V skupine vrstovníkov (hlavne 

u chlapcov) je najprísnejšie dodržiavanie vzhľadu v genderovom kontexte. Aj požiadavky 

chovania sú u dievčat miernejšie, teda nestretávajú sa tak často s negatívnymi reakciami 

okolia na činnosti, ktoré sú nejakým spôsobom maskulínne.  

Deti v predškolskom veku teda postupne dávajú prednosť všetkému, čo spájajú so 

svojou genderovou kategóriou, teda vrstovníkov, oblečenie, správanie alebo hračky. Podľa 

Janošovej (2008) si ukotvujú predstavu, že práve aspekty spojené s ich genderom sú tie 

lepšie, no u dievčat tento postoj obyčajne nie je tak silný, ako u chlapcov. To je očividne 

spôsobené nastavením spoločnosti, kde je maskulinita viac cenená a teda sú na chlapcov 

vyvíjané o niečo vyššie nároky. Renzetti (2003) dodáva, že aj čo sa týka začlenenia do 

kolektívu sú chlapci viac podrobovaní kritike vrstovníkov, ak prekračujú genderové medze, 

než je tomu u dievčat.  

3.3 Rozdiely v hre chlapcov a dievčat  

   Ako som už spomínala, hračky slúžia okrem zabavenia sa či odreagovania aj k učeniu 

sa zručnostiam a nacvičovaniu rôznych rolí. Dievčenské a chlapčenské hračky majú podľa 

Millerovej (1987) odlišný vplyv na vývoj kognitívnych a sociálnych schopností.  

Renzetti (2003) vo svojej knihe popisuje výskumy, ktoré sa týkali detských izieb 

dievčat a chlapcov. Väčšinou sa v nich našli opakujúce sa typy hračiek. U dievčat prevláda 

tematika domácnosti a materstva, u chlapcov zase dobrodružstvo a akcia. To znamená, že 

od narodenia sú dievčatám a chlapcom prístupné odlišné podnety, vrátane hračiek. Ja 

v mojom výskume taktiež zisťujem, aký majú deti prístup ku genderovo opačným hračkám.  

 Deti uprednostňujú hračky pre svoj gender už okolo jedného roku. Rozdiely v ich hre 

značia, že sa učia mnohým aspektom okolitého sveta už od najútlejšieho detstva. Dievčatá 

sa obľubujú hru s bábikami či plyšákmi, chlapci zase hru s autíčkami či jednoduchými 

skladačkami. Postupne sa k dievčenským hrám pridávajú prvky obliekania a skrášľovania, 

u chlapcov sa hra rozrastá o stavebnice a rôzne iné dopravné prostriedky. Rozdiel je 

pozorovateľný aj v spôsobe hrania. Zatiaľ čo chlapci predmety skúmajú väčšinou úchopom, 

dievčatá objavujú vizuálne. Od druhého roku sa dá u chlapcov pozorovať oproti dievčatám 
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väčšia agresivita, vyhľadávanie pohybových hier a aj väčšia priebojnosť, čo sa týka získania 

určitej hračky. Rast inklinovania ku dievčenským a chlapčenským hračkám však nie je 

rovnomerný. Dievčatá sú v tomto smere pozvoľnejšie (Janošová, 2008).  

 Ako som už písala v kapitole venovanej hre, rodičia majú nezastupiteľnú úlohu 

v tom, aké hračky si dieťa volí a ako sa s nimi hrá, pretože deti potrebujú mať pocit, že ich 

rodičia akceptujú. Podľa výskumov majú rodičia tendenciu podporovať hru podľa 

genderovej konvenčnosti. Často ide o neuvedomované náznaky, kedy sa napríklad rodič viac 

nadchne hre s určitou hračkou, ktorá sa mu javí ako tá „vhodná“. Taktiež sa zistilo, že hra 

chlapcov je podporovaná ku konvenčnosti o niečo skôr a intenzívnejšie.  (Janošová, 2008). 

Tomu sa venujem aj v praktickej časti tejto práce. Zisťujem, či sú skutočne chlapci striktnejší 

či už v určovaní hračiek genderovej kategórii, alebo pri samotnom výbere či odmietaní 

hračiek v tomto kontexte.  

V predškolskom veku podobne prevláda inklinovanie k stereotypným hračkám. 

Dievčatá obľubujú hru s bábikami a ich príslušenstvom. Vo fantazijných či námetových 

hrách sa okrem hry na maminku radi hrajú na napodobňovanie rôznych domácich činností. 

Taktiež sa radi obliekajú do rôznych šiat a skrášľujú sa. U chlapcov vedú dopravné 

prostriedky (Francis, 2010). Okrem áut či im podobným hračkám vedú u chlapcov aj 

stavebnice, figúrky dinosaurov či napodobeniny superhrdinov. V námetových hrách viac ako 

dievčatá stvárňujú určité povolanie, napríklad vodič alebo policajt (Janošová, 2008). Od 

dievčat je tiež vyžadované, aby sa venovali miernejším, tichším a menej agresívnym 

činnostiam. Naopak chlapci, ktorí sa takýmto hrám vyhýbajú sú často považovaní za 

zženštilých (Millarová, 1987).  

 Dievčatá pri hre viac komunikujú, či už s hrovým partnerom alebo s hračkou 

a prehlbujú tak svoje rečové schopnosti a empatiu. Chlapci pri technických hračkách síce 

príliš nekomunikujú, ale viac skúmajú ich elementy a u stavebníc pracujú hlavne 

s priestorovou predstavivosťou (Janošová, 2008). Typickým príkladom pre rozvoj rečových 

schopností a empatie je bábika, či už v podobe miminka alebo barbie. Auto je zase hračka 

technická, často má odnímateľné časti a taktiež sa mu ponúka stavba dráh či prekážok. 

Smetáčková (2015) tvrdí, že opakovanie určitých hrových činností funguje ako tréning 
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špecifických schopností. Vývoj dieťaťa sa teda rozvíja určitým smerom a často je 

prehlbovaný aj v ďalších vývojových etapách.    

 Spätná väzba o tom, či je hra stereotypne žiadúca alebo nežiadúca prichádza hlavne 

od dospelých, teda rodičov a neskôr aj učiteľskou autoritou v materskej škole. Samozrejme 

aj súrodencov. Okrem toho sa ale ovplyvňujú aj vrstovníci navzájom, s ktorými sa deti 

konfrontujú práve v materskej škole. Renzetti (2003) uvádza, že deti predškolského veku 

dokonca odcudzujú hru s genderovo atypickou hračkou a naopak genderovo primerané 

hračky napomáhajú lepšiemu začleneniu do skupiny hrajúcich sa detí. Zároveň tvrdí, že 

u chlapcov je toto kritérium prísnejšie.  Fagotová (1985, podľa Lippa, 2009) vo svojej štúdii 

pozorovala chovanie detí v predškolskom veku a zistila, že chlapci sa  navzájom podnecovali 

k chlapčenským hrám a odradzovali sa od feminných činností,  či už v hre s „dievčenskými“ 

hračkami, alebo so samotnými dievčatami. Naopak dievčatá sa v tomto smere 

neovplyvňovali. Zaujímavé zistenie bolo aj to, že chlapci reagovali viac na reakcie 

vrstovníkov svojho pohlavia, než na reakcie dievčat či vyučujúcich. Tento jav naznačuje, že 

tlaky vrstovníkov (hlavne zo strany ostatných chlapcov) pôsobia veľkou silou na to, aby sa 

chlapci držali chovania typického z genderového hľadiska.  
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II. EMPIRICKÁ ČASŤ 

4 Vymedzenie výskumu 

V praktickej časti tejto bakalárskej práce je výskum, ktorého cieľom je zistiť, v akej 

miere  deti v predškolskom veku uvažujú o hračkách z genderovej perspektívy a aký to môže 

mať dopad na rozvoj ich zručností. Budem zisťovať, nakoľko dievčatá a chlapci priradzujú 

hračky genderovým kategóriám, či si sami vyberajú hračky pre svoju genderovú kategóriu 

(a odmietajú hračky pre opačnú genderovú kategóriu) a aké majú s týmito hračkami 

skúsenosti z domáceho prostredia. Ďalším cieľom je zistiť, ako si deti hru s  vybranou 

hračkou predstavujú a aké úkony sa v týchto predstavách objavujú. Bude ma zaujímať aj 

rozdiel medzi chlapcami a dievčatami, ale aj rozdiel z hľadiska veku či súrodencov.  

Pri výskume boli položené nasledujúce výskumné otázky: 

 Majú deti v predškolskom veku ukotvenú predstavu o tom, ktoré hračky sú primárne 

určené pre dievčatá a ktoré pre chlapcov? Uvažujú o hračkách teda z genderovej 

perspektívy? 

 Uprednostňujú deti sami pri rozhovore hračky, ktoré spájajú so svojou genderovou 

kategóriou? Ako si preferenciu či odmietanie hračiek vysvetľujú? 

 Aké sú predstavy detí o hre s konkrétnou hračkou?  

 Majú deti v domácom prostredí prístup k hračkám určených pre opačné pohlavie? 

Podotázky výskumných otázok sa týkajú toho, aký je rozdiel medzi dievčatami a 

chlapcami a aký je rozdiel z hľadiska veku 
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5 Metodika práce 

5.1 Charakteristika výskumného vzorku 

Pre výskum bakalárskej práce som si vybrala materskú školu v Prahe, ktorá sa skladá 

zo štyroch tried podľa veku. Riaditeľka bola ku mne veľmi ústretová a hneď ma zoznámila 

s učiteľkami v jednotlivých triedach, s ktorými som sa dohadovala na ďalších návštevách. 

Dohodli sme sa, že budem chodiť v ranných hodinách, kedy ešte v triedach neprebiehajú 

riadené činnosti. Mohla som sa s deťmi teda ľubovoľne rozprávať bez toho, že by som 

narúšala iné činnosti materskej školy.  

Pre výskum som si stanovila 40 detí (20 dievčat a 20 chlapcov), pričom polovicu detí 

som skúmala sama vo vybranej materskej škole a druhú polovicu som získala 

z prebiehajúceho výskumu (presnejšie ja som získala rozhovory v materskej škole od 21 detí 

a doplnila som ďalšími 19 deťmi z prebiehajúceho širšieho výskumu, ktoré som doplnila tak, 

aby mi vyšiel rovnaký počet dievčat a chlapcov). Skúmané deti sú vo veku 3 – 6 (7) rokov, 

teda v predškolskom veku, pričom priemerný vek detí je 4,9 rokov. Prehľad detí som 

usporiadala do nasledujúcej tabuľky.   

Prehľad detí 

Počet detí 3 – 4 roky 5 – 6 (7) rokov Spolu 

Chlapci 6 14 20 

Dievčatá 9 11 20 

Spolu 15 25 40 

 

5.2 Použité metódy a popis zberu dát 

V materskej škole som dohodla s riaditeľkou a učiteľkami na dochádzaní za deťmi. 

Materská škola je rozdelená na 4 triedy podľa veku, avšak pri rannej voľnej hre, pri ktorej 

som ja do tried dochádzala, boli triedy spojené na dve. Do tried som chodila ráno, keď deti 

do škôlky prichádzali, pričom som škôlku navštevovala týždeň.  

Na mojom výskume bola použitá metodika zo širšieho výskumu, z ktorého som 

použila aj časť dát, ktorých počet som popisovala vyššie. Mala som pre deti pripravené 

pološtruktúrované rozhovory s 5 otázkami a obrazovým materiálom. Všetky materiály budú 
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zobrazené v prílohách tejto práce. Okrem okruhov otázok a obrazového materiálu som však 

pracovala samostatne, bez predom daných inštrukcií na analýzu.  

Deti na rozhovor som vyberala náhodne a striedala som dievčatá a chlapcov. 

S jednotlivými deťmi som si vždy sadla bokom, ukazovala som im obrázky štyroch hračiek 

(auto, miminko, barbie a autodráha) a pýtala som sa, čo na obrázkoch vidia. Táto otázka 

slúžila k tomu, aby som si bola istá, že deti obrázky chápu a má teda zmysel sa pýtať ďalej. 

Deti si často hračky interpretovali podľa seba, na základe vlastných skúseností. Často volali 

barbie princezná a autodráhu nazývali rôznymi inými dopravnými prostriedkami a 

príslušenstvom. Niektoré dievčatá ju popísali ako stavebnicu alebo lego, čo nenapadlo 

žiadneho chlapca. Ďalej som sa u jednotlivých hračiek pýtala, kto sa podľa nich s nimi hrá. 

Následne som sa pýtala ktoré by preferovali a poprosila som o popis danej hry. Zároveň som 

sa pýtala, ktoré by naopak odmietli a prečo. Ďalej ma zaujímalo, ktoré z hračiek majú doma, 

či majú súrodencov a ak sa mi to podarilo v rámci rozhovoru, zistila som určité rodinné 

zázemie. Odpovede boli väčšinou veľmi stručné a často bolo ťažké udržať plnú pozornosť 

dieťaťa, hlavne u mladších detí. Odpovede som zaznamenávala písomne do predložených 

hárkov, ktoré som mala pre každé dieťa pripravené. 

Pôvodne som chcela porovnávať aj rozdiel výberu hračky a spôsobu hrania 

v rozhovore a pri reálnej hre. Preto bolo súčasťou mojich návštev aj pozorovanie detí. 

Nakoniec som sa ale rozhodla pozorovanie nespracovať, pretože sa mi nedarilo často 

zachytiť práve hru s autíčkom a bábikou. Pozorovanie by sa mi zdalo užitočnejšie, keby som 

v rozhovore používala väčší repertoár hračiek.   
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5.3 Spôsob spracovania 

 Po zozbieraní svojich dát v materskej škole som k nim pripojila dáta z prebiehajúceho 

výskumu, aby som dosiahla vyšší výskumný súbor a rovnaký počet dievčat a chlapcov. 

Všetky dáta som následne previedla do prehľadnej tabuľky, ktorá mi slúžila na porovnávanie 

jednotlivých informácií. Následne som postupovala odvíjajúc sa od mojich výskumných 

otázok. Tabuľky k jednotlivým výskumným otázkam sú zobrazené či už v texte, alebo 

v prílohách tejto práce.  

 Prvou úlohou bolo zistiť, v akej miere deti priradzujú hračky konvenčnej genderovej 

kategórii. Vytvorila som teda kategórie najčastejších odpovedí na prvú otázku a  previedla 

do tabuľky č. 1, ktorú som prispôsobila tak, aby boli viditeľné rozdiely medzi chlapcami 

a dievčatami, medzi mladšími a staršími deťmi a medzi určovaním konvenčne dievčenských 

a chlapčenských hračiek. Kategórie sa týkali toho, či dieťa určilo hračku „priamo“ (teda 

výrokom, že je pre dievčatá alebo pre chlapcov), alebo nepriamo (teda použilo na určenie 

svoje či cudzie meno), prípadne bola odpoveď neutrálna.  

 Druhou úlohou bolo zistiť, či dievčatá a chlapci uprednostňujú hračky, ktoré spájajú 

so svojou genderovou kategóriou. Porovnala som teda u jednotlivých detí ich vybranú 

hračku s tým, komu (dievčaťu alebo chlapcovi) ju priradili. Tým som zisťovala, nakoľko sa 

výber hračky zhoduje s tým, či bola priradená vlastnej genderovej kategórii.  

 V ďalšom kroku som sa naopak venovala odmietnutým hračkám a hlavne dôvodom 

ich odmietnutia. Vytvorila som najčastejšie kategórie týchto dôvodov („je pre 

chlapcov/dievčatá“, „nepáči sa mi/nemám rada“, „neviem“, „iné“, alebo bez odpovede). 

Následne som zisťovala, nakoľko sa líšia odpovede u dievčat a chlapcov a mladších 

a starších detí. Najdôležitejšie bolo zistiť, v akej miere sa v odpovediach vyskytne aspekt 

genderu. 

 Ďalej som zisťovala početnosť hračiek z obrázku u jednotlivých detí v ich 

domácnosti. Hlavne nakoľko sa u nich vyskytujú aj hračky typické pre opačnú genderovú 

kategóriu, pričom som doplnila aj výskyt súrodenca opačného pohlavia.  
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 Posledná otázka sa týka predstáv detí o hre s hračkou, ktorú si z obrázku vybrali. 

Z každého popisu som k jednotlivým hračkám vytvorila kategórie, ktoré sú mierené hlavne 

na to, aký môže mať daný spôsob hry účinok na rozvíjanie určitých schopností.  

 Všetky dáta z tabuliek som vyhodnotila a okomentovala a pre ľahšie porovnanie som 

použila aj percentá. Som si vedomá toho, že počet detí je pomerne malý a môže dochádzať 

ku skresleniam, no pre prehľadnosť sú v tejto práci užitočné, kdeže podskupiny detí, ktorým 

sa venujem nie sú rovnako veľké. Zároveň som pri prvej výskumnej otázke použila chi-

kvadrát test nezávislosti, pretože tu pracujem s počtom odpovedí, nie len s počtom detí, preto 

už bolo štatistické overenie vhodné. Pri ostatných otázkach je na túto metódu súbor pomerne 

malý.  
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6 Výsledky a interpretácie 

6.1 Rozlišovanie dievčenských a chlapčenských hračiek    

 Pre spracovanie výsledkov som vytvorila prehľadovú tabuľku č. 1, kde som zapísala 

kategórie odpovedí detí na jednotlivé hračky. Skoro všetky kategórie sa týkajú priradenia 

hračky konkrétnemu pohlaviu alebo vlastnému/cudziemu konkrétnemu menu. Jedno dievča 

nevedelo odpovedať na túto otázku.  

 

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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6.1.1 Konvenčné a nekonvenčné určovanie hračiek 

Celkové výsledky dievčat a chlapcov sú zhrnuté v tabuľke č. 1a. Z mojich výsledkov 

vyplýva, že 96 % chlapcov a 94 % dievčat určilo hračky konvenčnej genderovej kategórii 

(teda dievčenské hračky priradili dievčatám a chlapčenské chlapcom), či už priamym 

označením chlapčenská/dievčenská hračka, alebo nepriamym označením vlastného či 

cudzieho mena súhlasného pohlavia. 

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% 

 

Nekonvenčne odpovedalo 6 % dievčat a 4 % chlapcov. U dievčat sa neobvyklá 

odpoveď týka len chlapčenských hračiek a vo všetkých odpovediach bolo priamo povedané, 

že sa s hračkami môžu hrať rovnako chlapci, ako dievčatá. U chlapcov boli odpovede menej 

priame a týkali sa rovnako dievčenských, tak chlapčenských hračiek. Žiadne dieťa 

nepriradilo hračku výhradne opačnej genderovej kategórii. Rozdiely medzi dievčatami a 

chlapcami nie sú štatisticky významné (p > 0,05).  

Fakt, že dievčatá a chlapci priradili v drvivej väčšine hračky konvenčnej genderovej 

kategórii, nie je pre mňa prekvapiví. Deti v tomto veku už registrujú rozdiely medzi 

pohlaviami a taktiež aj rozdiely v ich chovaní. Zároveň, ako som už písala v teoretickej časti, 

majú tieto rozdiely tendenciu preháňať. Či už si to priamo uvedomujú (teda rovno povedia 

pre aké pohlavie je hračka určená), alebo určujú menej  vedome (teda hračku určia niekomu 

konkrétnemu), automaticky už hračky radia podľa genderovej konvenčnosti.  
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6.1.2 Priame a nepriame označenie   

 V určovaní hračky genderovej kategórii nevychádzajú významné rozdiely medzi 

dievčatami a chlapcami. Ak by som ale brala do úvahy len priame určenie hračky ako 

chlapčenskej alebo dievčenskej, odpovede sa rozchádzajú o niečo viac. Z chlapcov určilo 65 

% „chlapčenské“ hračky chlapcom a 80 % „dievčenské“ hračky dievčatám. U dievčat je to 

62,5% u chlapčenských hračiek a 72,5 % u hračiek dievčenských. Celkovo teda chlapci 

podali priamu odpoveď na danosť hračky genderu v 72,5% a dievčatá v 67,5%. Tento rozdiel 

však nie je štatisticky významný (p > 0,05).   

Taktiež som zistila značné rozdiely medzi mladšími a staršími deťmi v priamom a 

nepriamom určovaní. Konkrétne chlapci vo veku 3 – 4 roky odpovedali priamym určením 

v 54 %, oproti 80 %  chlapcom vo veku 5 – 7 rokov. U dievčat odpovedala mladšia kategória 

priamo v 50 % oproti 82 % z kategórie starších dievčat. Tento rozdiel je štatisticky významný 

(p < 0,05).  

Rozdiel v priamej vyhranenosti v kontexte veku môže byť spôsobený odlišnou 

schopnosťou generalizovať. Rovnako sa to ale dá vztiahnuť na fakt, že genderová 

vyhranenosť v tomto veku postupne stúpa a vrchol dosahuje približne v šiestich rokoch.  

6.1.3 Rozdiely mladších a starších detí  

Z hľadiska veku sa nepreukázal rozdiel v určovaní hračiek konvenčnej genderovej 

kategórií medzi mladšími a staršími deťmi (len o 1 % u dievčat frekvencia konvenčného 

určenia klesla). Čo je ale výrazné, je rozdiel medzi mladšími a staršími deťmi v určovaní 

priamom. Tieto rozdiely sú popísané vyššie.  

Mladšie deti síce určujú väčšinou konvenčne „správne“, ale určujú hračky nepriamo, 

teda používajú viac na určovanie konkrétne mená svojich spolužiakov, súrodencov či 

samého seba. To, že určenie hračky nezovšeobecňujú (nepriraďujú hračky všetkým 

chlapcom a všetkým dievčatám) znamená, že zrejme nejde o predstavu vytvorenú na základe 

spoločenského očakávania, ale na základe vlastnej skúsenosti. Zároveň tu môže byť na 

mieste aj fakt, že mladšie a staršie deti majú odlišnú schopnosť generalizovať, ako som písala 

vyššie.  
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6.1.4 Rozdiely v určovaní „dievčenských“ a „chlapčenských“ hračiek 

Z výsledkov vyplýva, že „dievčenské“ hračky (miminko a barbie) deti o niečo viac 

priradzujú konvenčnej genderovej kategórií, než „chlapčenské“ hračky“ (auto a  autodráha). 

Okrem toho, že deti celkovo odpovedali konvenčne viac u dievčenských hračiek (97,5 % 

oproti 92,5 %), u „dievčenských“ hračiek sa častejšie vyskytlo priame určovanie, než u 

„chlapčenských“. Konkrétne u „chlapčenských“ hračiek odpovedali deti priamo v 64 % 

oproti 76 % u „dievčenských“ hračiek.  

Podľa poznatkov z teoretickej časti sa dá usudzovať, že „dievčenské“ hračky budú 

deti určovať rigidnejšie, než „chlapčenské“. To súvisí s tým, že na chlapcov je v spoločnosti 

vyvíjaný o niečo väčší tlak v dodržiavaní konvenčnosti, v zmysle vyhýbania sa 

„dievčenským“ činnostiam. U dievčat nie je až tak neobvyklé, že sa hrajú s „chlapčenskými“ 

hračkami. V mojich výsledok síce vyšiel rozdiel medzi dievčatami a chlapcami, nie je však 

štatisticky významný (p > 0,05).  

 

6.2 Výber hračky v kontexte genderu 

Pre zistenie, či si deti vyberajú hračky pre svoju genderovú kategóriu som vytvorila 

tabuľku č. 2 a 3, do ktorých som zahrnula dve položky z rozhovoru. Najskôr som zistila 

odpoveď na otázku, ktorú hračku by dieťa v hre uprednostnilo a následne porovnala s tým, 

komu (chlapcovi alebo dievčaťu) hračku určilo.   

 

Tab. č. 2: Výber hračky - 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 
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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 

 

Tab. č. 3: Výber hračky - 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 
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 Ako u chlapcov, tak u dievčat si jedno dieťa vybralo hračku, ktorú v rozhovore určilo 

ako hračku pre opačnú genderovú kategóriu. To znamená, že 95 % dievčat aj chlapcov 

uprednostnilo hračku určenú pre vlastnú genderovú kategóriu. Nezahrňujem sem chlapca, 

ktorý si vybral miminko, pretože ho v rozhovore priradil sebe, aj keď je jeho výber 

nekonvenčný. Percentuálny prehľad dievčat a chlapcov uvádzam v tabuľke číslo 3.   

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% 

 

Dievča, ktoré si vybralo na hranie auto má o niečo staršieho brata. Rovnako pri prvej 

otázke v rozhovore uviedla, že s autom sa hrá „Zdeněk“, teda neuviedla pohlavie, zatiaľ čo 

u ostatných hračiek pohlavie uviedla jasne. V prostredí materskej školy som si ale všimla, 

že sa venovala činnostiam považovaných za typicky dievčenské (napr. si obliekala šaty pre 

princezné, nosila kabelku a pod.).  

V prípade chlapca, ktorý si vybral miminko, sestra v domácnosti nebola. Mal naopak 

už dospelého brata, ktorý s ním ale už nebýval v spoločnej domácnosti. Pozoruhodné je, že 

aj keď si vybral miminko, odmietol barbie s tým, že s ňou sa hrajú dievčatá (aj miminko 

uviedol ako dievčenskú hračku). Keď som sa znovu spýtala na miminko, stál si za výrokom, 

že sa s ním hrajú dievčatá, ale doplnil, že chlapci môžu tiež. Po rozhovore som si všimla, že 

sa šiel skutočne hrať s miminkom. Vozil ho v kočíku po triede a chvíľku presviedčal druhého 

chlapca, aby sa hral s ním, no ten odmietol. Po niekoľkých minútach hru opustil a pridal sa 

ku chlapčenskej skupine, ktorá sa hrala s vláčikmi.  

 Atypická zhoda nastala u chlapca, ktorý si vybral miminko, ktoré však v rozhovore 

nepriradil dievčenskej genderovej kategórii, ale sebe (teda chlapčenskej). Zaujímavé je, že 

ako hračku, ktorú by odmietol si vybral barbie, pričom dôvodom bol genderový aspekt. Pri 

otázke na hračky v domácnosti uviedol miminko ako jednu z hračiek, ktorú vlastní, pričom 
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je jedináčik, takže mu zrejme nebolo vštepované, že miminko je určené primárne pre 

dievčatá. Po rozhovore som si všimla, že sa pripojil ku chlapčenskej skupinke a stavali spolu 

dopravné prostriedky z lega.   

 U všetkých troch detí, u ktorých sa vyskytla nekonvenčnosť v zmysle, že si 

v rozhovore vybrali hračku pre opačnú genderovú kategóriu, som v triede spozorovala, že 

sa venovali konvenčným činnostiam. Spomínaný chlapec sa síce hral s miminkom, ale po 

chvíľke sa prispôsobil okoliu a hral sa ako ostatní chlapci, zrejme pre to, že nenašiel pri 

svojej hre podporu.  

Z hľadiska veku sa ako u dievčat, tak aj u chlapcov sa rozpor vyskytol u starších detí 

(5 – 7 rokov). U mladších sa objavili len zhody. To môže byť spôsobené tým, že u starších 

detí by mala vyhranenosť vrcholiť, pričom u mladších detí by sa mala ešte vyvíjať.  

To, že si deti vyberajú väčšinou hračky typické pre ich genderovú kategóriu sa 

zhoduje s tým, o čom som písala v teoretickej časti. Deti v predškolskom veku postupne 

dávajú prednosť všetkému, čo spájajú so svojou genderovou kategóriou, teda vrstovníkov, 

oblečenie, správanie alebo hračky.  

6.3 Odmietnuté hračky 

 Pre túto výskumnú otázku som vytvorila tabuľky č. 4 a 5, kde som znovu použila dve 

položky z rozhovoru. Porovnávam tu odmietnutú hračku s dôvodom jej odmietnutia.  

Tab. č. 4: Dievčatá a odmietnuté hračky 

 
3-4 roky odmietnutá hračka dôvod odmietnutia 

1. autodráha nemám rada 

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 
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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 

 

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 

 

  Výsledky ukazujú, že 70 % dievčat a 85 % chlapcov odmietlo hračku, ktorá je 

považovaná za im genderovo opačnú hračku. Dve z mladších deti (1 dievča a 1 chlapec) 

neodmietli žiadnu hračku, pričom dievča sa vyjadrilo, že by sa hralo so všetkými hračkami 

a chlapec nechcel vôbec odpovedať. Dôvody odmietnutia sú rôzne, ja som ich pre 

prehľadnosť usporiadala do obecnejších kategórií (pre chlapcov/dievčatá, nepáči sa 

mi/nemám rád/a, neviem, bez odpovede, iné). Najčastejšie deti hračku odmietali v  kontexte 

genderu. Až 82 % z chlapcov, ktorí odmietli „dievčenskú hračku“ udali dôvod odmietnutia 
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práve tento aspekt. Zvyšní traja chlapci (18 %) udali špecifické dôvody („rád si hrajú 

s autodráhou“, „nemám rád kočárky“ a „nuda“). U dievčat boli odpovede rôznorodejšie. 

Z tých, ktoré odmietli genderovo atypickú hračku bolo len 36 % odpovedí mierených priamo 

na danosť pohlavia.  

 Tu sa znovu opakuje teória, že chlapci sú striktnejší v genderovej vyhranenosti, čo 

sa netýka len priameho výberu hračiek či činností, ale aj odmietania genderovo atypických. 

Chlapci o niečo viac odmietajú nekonvenčné hračky ako dievčatá, no najväčší rozdiel sa 

preukázal v tom, že ich odmietajú priamo na základe genderovej príslušnosti, čomu dievčatá 

podľa odpovedí neprikladajú tak veľký význam, alebo si tento význam menej uvedomujú.  

Pre prehľadnosť uvádzam tabuľku č. 6, kde sú zobrazené počty a percentuálne 

vyjadrenia kategórií odpovedí na dôvody odmietnutia hračiek.  

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% 

 

Odmietané boli aj hračky určené primárne pre vlastné pohlavie. Chlapci odmietli 

„chlapčenskú“ hračku v dvoch prípadoch, pričom jedného to s touto hračkou nebaví a druhý 

sa nevedel vyjadriť. Dievčatá odmietli „dievčenskú“ hračku v troch prípadoch a v ďalších 

dvoch odmietli hračky zmiešané (napr. sa chcela hrať jedine s  miminkom a ostatné 

odmietla).  
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Čo sa týka rozdielov z hľadiska veku, chlapci aj dievčatá s pribúdajúcim vekom 

častejšie udávajú dôvod odmietnutia priamo aspekt genderu, čo som riešila vyššie. 

6.4 Hračky v domácnosti 

Pre účel zistenia dostupnosti jednotlivých hračiek z obrázkov v domácom prostredí 

som vytvorila tabuľky č. 7 a 8. Zároveň som zisťovala súvislosť s prítomnosťou súrodenca 

opačného pohlavia v domácnosti.  

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, miminko, barbie ? 

16. miminko áno 

17. miminko, barbie ? 

18. miminko ? 

19. miminko, barbie ? 

20. auto ? 

 

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 
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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 

 

Z výsledkov vyplýva, že 19 (95 %) dievčat má v domácom prostredí k dispozícii 

bábiky a 10 (50 %) má doma autíčka či autodráhu. Z dievčat, u ktorých sa vyskytovali 

v domácnosti „chlapčenské“ hračky, malo 6 (60 %) z nich brata. Bohužiaľ sa mi nepodarilo 

zistiť u niektorých dievčat prítomnosť súrodenca.  

Chlapci majú podľa výpovedí vo všetkých prípadoch v domácom prostredí 

k dispozícii „chlapčenské“ hračky. 5 (25 %) chlapcov uviedlo, že má doma aj bábiku, pričom 

u 4 z nich bola zistená sestra v domácnosti. Znovu podotýkam, že nie u všetkých detí bol 

zistený súrodenecký stav.  

Podľa výsledkov má skoro 98 % detí v domácnosti k dispozícii hračky, ktoré sú 

považované za vhodné pre ich gender. Oproti tomu 38 % detí má k dispozícii aj hračky 

spájané s opačným genderom. Rozdiel medzi dievčatami a chlapcami je uvedený v tabuľke 

č. 9.  

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% 
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 Výsledky ukazujú, že všetci chlapci majú v domácnosti hračky, ktoré sú im 

genderovo typické. U dievčat len 1 dievča nemalo doma bábiku. Zároveň je zjavné, že 

dievčatá majú väčšiu možnosť sa v domácnosti hrať s genderovo netypickými hračkami, než 

chlapci. Ešte k tomu skoro u všetkých chlapcov, u ktorých sa v domácnosti vyskytovala 

bábika, bola zistená aj sestra, ktorej táto hračka mohla patriť. V teoretickej časti som písala 

o tom, že maskulinita u dievčat nie je tak negatívne hodnotená ako femininita u chlapcov, 

preto si zrejme rodičia dávajú väčší pozor na konvenčnosť u chlapcov, než u dievčat.  

6.5 Predstavy detí o hre s konkrétnou hračkou  

 Pre zistenie predstavovaných činností s konkrétnymi hračkami som najskôr vytvorila 

prehľadovú tabuľku, kde sú v poradí zobrazené najčastejšie kategórie, ktoré sa týkali hry 

s jednotlivými hračkami. Typicky „chlapčenské“ hračky (auto a autodráha) sú zobrazené 

v tabuľke č. 10  a typicky „dievčenské“ (bábiky) v tabuľke č. 11. Zároveň sú všetky detské 

výpovede a ich kategorizácia zobrazené v prílohách tejto práce.  

Hru s autom si vybralo 13 detí (12 chlapcov a 1 dievča). Hru s autodráhou si vybralo 

6 chlapcov. Všetky deti spomenuli, že by s autom jazdili a niektorí k jazdeniu pridávali aj 

iné aspekty hry s autom. Pri hre s autom sa na druhom mieste umiestnila kategória 

„súťaže/naháňačky/závody“, na treťom mieste „stavba dráhy“ a „hra na dopravnom koberci“ 

a na poslednom mieste „opravy“ a „búranie“.  U autodráhy sa vyskytla okrem kategórie 

„jazda“ už len „stavba dráhy“ u jedného chlapca. 

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% 
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Hru s miminkom si vybralo 12 detí (10 dievčat a 2 chlapci). Najčastejšie sa vyskytla 

kategória „starostlivosť“, v ktorej je zahrnuté kŕmenie, prebaľovanie, chovanie na rukách a 

pod. Druhou najčastejšou kategóriou je „kočíkovanie/prechádzky“. Nakoniec jedno dievča 

zvolilo obliekanie a jedno by sa hralo na rodinu, bez hlbšieho popisu, čo spadá do kategórie 

vzťahy.  

Hru s barbie zvolilo 9 dievčat. U hry s barbie prevažuje kategória „skrášľovanie“, do 

ktorej som zaradila úkony ako česanie, úprava šiat, pridávanie rôznych ozdôb či výber 

doplnkov. Na druhom mieste je „obliekanie“, respektíve aj prezliekanie či vyzliekanie š iat. 

Treťou najčastejšou kategóriou sú „vzťahy“, kde v jednom prípade sa jedná o partnerstvo 

dospelých a v druhom prípade (u mladšieho dievčaťa) interakciu dvoch barbie. Nakoniec po 

jednom prípade sa vyskytla hra s domčekom pre barbie, komunikácia s hračkou (v zmysle 

predčítania rozprávok) a nakoniec rozoberanie barbie.  

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% 

 

6.5.1 Hra s autom a autodráhou  

Ako som už spomenula vyššie, hra s autom v sebe v každom prípade zahŕňala jazdu, 

či už po autodráhe, alebo jazdu samotnú. Jedná sa teda o určitú manipuláciu s hračkou, pri 

ktorej sa cvičí hlavne motorika. Okrem toho sa ale často do tejto hry komponuje súťaživosť 

v zmysle rôznych naháňačiek a závodov, kde vidím jasný sociálny aspekt. Taktiež hra na 

dopravnom koberci simuluje určité dopravné situácie, sú na ňom obchody a chlapci okrem 

samotného jazdenia po nakreslenej ceste môžu stvárňovať napríklad otca, čo ide na nákup 
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a parkuje pred obchodom. Zároveň pri tejto hre mapuje celý terén, rozmýšľa kadiaľ by mohol 

ísť aby sa dostal k cieľu kratšou cestou a podobne, pri čom sa uplatňuje práve kognícia. Ďalej 

opravy auta prispievajú rozvoju jemnej motoriky. Búranie áut by mohlo značiť určitú 

agresivitu, ktorá je u chlapcov podľa výskumov typickejšia, než u dievčat.  

Hra s autíčkom rozvíja rôzne oblasti vývoja. Rozvoj hrubej a jemnej motoriky sa 

uplatňuje pri samotnej manipulácii s hračkou (jazda), stavbou dráhy, prekážok či opráv. 

Rozvoj kognície sa uplatňuje hlavne pri spomínanej stavbe dráhy, ale aj pri hre na 

dopravnom koberci. Častá hra na naháňačky či závody zase rozvíja oblasť sociálnu.  

Oblasti vývoja sa v mnohých úkonoch prekrývajú a dopĺňajú. Napríklad pri 

spomínanej hre na dopravnom koberci sa dieťa rôzne pohybuje, zabáča, zároveň si mapuje 

terén a rozmýšľa, kadiaľ sa dostane na určité miesto. Taktiež sa učí dopravnému značeniu, 

v prenesenom význame hrá dospelého človeka, ktorý jazdí po meste, musí dodržiavať 

pravidlá a môže si vybavovať určité činnosti dospelých.  

6.5.2 Hra s miminkom a barbie 

Hra s bábikou v sebe zahŕňa dve najčastejšie kategórie, a to „starostlivosť“ (v prípade 

miminka) a „skrášľovanie“ (v prípade barbie).  

Hra s miminkom sa z najväčšej časti týka rozvoja sociálnych schopností. Dievčatá sa 

pri hre s miminkom najčastejšie hrajú na maminku, pričom by miminko kŕmili, dávali mu 

cumlík, prebaľovali, utišovali, kočíkovali ho a pod. O niečo menej sa pri úkonoch vyskytuje 

rozvoj motoriky, hlavne pri obliekaní. Viditeľný aspekt rozvoja špecifických kognitívnych 

schopností nevidím ani v jednej z výpovedí. 

Hra s barbie podľa výpovedí najviac súvisí so skrášľovaním (česanie, úprava šiat, 

vyberanie doplnkov), čím napodobňujú dospelú ženu, ktorá má byť stereotypne 

v spoločnosti atraktívna. Obliekanie značí rozvoj jemnej motoriky, ale zároveň je to od 

dievčat myslené väčšinou ako prezliekanie šiat (vyberanie zo šatníka) a  taktiež sa jedná 

o skrášľovanie. Vzájomné interakcie, či už interakcia medzi dieťaťom a hračkou alebo medzi 

dvoma hračkami, značí rozvoj sociálnych zručností, hlavne rečových. Hra v domčeku pre 

barbie taktiež môže značiť interakcie (hry na rodinu). Jediná činnosť s  barbie, ktorá jasne 
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ukazuje na rozvoj kognície je rozoberanie hračky u jedného dievčaťa, pričom ide zrejme 

o skúmanie toho, z čoho je hračka zložená, zároveň sa pri tom cvičí jemná motorika.  

6.5.3 Súhrnný rozbor hier 

 Úkony, ktoré deti s hračkami robia, sa dajú zhrnúť do troch základných oblastí vývoja 

– motorická, kognitívna a sociálna oblasť. Pre každú z hračiek som vytvorila samostatnú 

tabuľku, v ktorej sú vyznačené okrem kategórií aj hlavné oblasti vývoja. Do oblasti motoriky 

som zahrnula všetky úkony, ktoré súvisia s pohybom celkovým alebo pohybom jemnej 

motoriky. Do oblasti kognície uvádzam činnosti spojené s rozmýšľaním nad stavbou, 

konštruovaním či tvorbou. Do sociálnej oblasti sú zahrnuté všetky činnosti, ktoré súvisia 

s interakciou (súťaže, spolupráca, vzťahy, starostlivosť a pod.). Je samozrejmé, že oblasti 

vývoja sú len orientačné a približné. Vychádzajú z predstáv detí, ktoré sú nepresné a môžu 

tam byť zahrnuté úkony, ktoré nevnímam.   
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7 Diskusia záverov 

 V tejto kapitole sa pokúsim o zhrnutie môjho výskumu. V rámci rozhovorov boli 

deťom ukazované na obrázkoch 4 hračky, pričom dve z nich boli typicky dievčenské 

(miminko a barbie) a dve boli typicky chlapčenské (auto a autodráha). Typickosť v tomto 

prípade znamená, že daná hračka je asociovaná s určitou genderovou kategóriou a rovnako 

je deťmi tohto genderu dominantne používaná. Práve autá a bábiky podľa výskumov (napr. 

Francis 2010, Smetáčková 2015) tvoria akúsi deliacu čiaru medzi dievčenskými a 

chlapčenskými hračkami v spoločnosti. Cieľom výskumu bolo zistiť, nakoľko súčasné české 

deti predškolského veku uvažujú o autách a bábikách na genderovom princípe.  

Nad obrazovým materiálom som s deťmi viedla štruktúrované rozhovory, ktoré 

obsahovali štyri základné otázky. Prvá otázka bola mierená na to, nakoľko deti hračky určujú 

konvenčne, teda príslušnému pohlaviu. Druhou otázkou som zisťovala, ktorú hračku by si 

vybrali na hranie a poprosila som o popis tejto hry. Tu som chcela zistiť, či si deti vyberú 

hračku, ktorú určili svojej genderovej kategórií alebo určitej osobe svojho pohlavia a 

zároveň, aké aspekty sa v hre vyskytujú. Treťou otázkou bolo, s ktorou hračkou by sa hrať 

nechceli a prečo. Tým som zisťovala, v akej miere deti odmietajú hračky pre ich atypickosť 

z genderového hľadiska a ako si odmietnutie sami vysvetľujú. Posledná otázka bola mierená 

na to, ktoré hračky z obrázkov deti vlastnia a majú v domácom prostredí, čím som zisťovala, 

či majú deti prístup k hračkám pre opačnú genderovú kategóriu.  

Prvá výskumná otázka znela: „Majú deti v predškolskom veku ukotvenú predstavu o 

tom, ktoré hračky sú primárne určené pre dievčatá a ktoré pre chlapcov? Uvažujú teda o 

hračkách z genderovej perspektívy?“ V mojom výskume sa ukazuje, že deti v predškolskom 

veku už majú ukotvenú predstavu o tom, pre koho sú štyri posudzované hračky v spoločnosti 

určené. Táto predstava sa u detí prejavovala jednak implicitne (hračku priradili konkrétnemu 

jedincovi určitého pohlavia), tak explicitne (priame priradenie hračky pohlaviu). Rozdiely, 

ktoré sa našli medzi dievčatami a chlapcami neboli štatisticky významné. Medzi mladšími a 

staršími deťmi sa nepreukázal rozdiel v konvenčnom určovaní hračiek, no keď beriem do 

úvahy len priame určenie, vychádzajú výrazné rozdiely, ktoré sú aj štatisticky významné. 

Vyhranenosť mladších detí je teda menej striktná, no implicitne už majú predstavu o tom, 

pre koho je primárne hračka určená. Nakoniec som sa venovala rozdielom v určovaní 
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„dievčenských“ a „chlapčenských“ hračiek. Podľa teórií, o ktorých som písala v teoretickej 

časti, by mali byť dievčenské hračky určované rigidnejšie, než chlapčenské, keďže na 

chlapcov je vyvíjaný o niečo väčší tlak v dodržiavaní konvenčnosti v zmysle vyhýbaniu sa 

„dievčenským“ činnostiam. Hračky asociované prevažne s chlapcami nie sú teda tak silno 

polarizované, ako hračky asociované s dievčatami. V mojich výsledkoch síce vyšlo, že sú 

skutočne bábiky deťmi silnejšie polarizované, no štatisticky sa rozdiel nepotvrdil.  

Ďalšia výskumná otázka bola mierená na to, či deti uprednostňujú hračky, ktoré 

spájajú so svojou genderovou kategóriou. Zároveň som sa pýtala na to, ktorú hračku 

odmietajú a ako sa na tom podieľa genderový aspekt, respektíve nakoľko si ho deti 

uvedomujú. Ukazuje sa, že deti v tomto veku si v drvivej väčšine vyberajú z ponuky hračiek 

tú, ktorú určili vlastnej genderovej kategórii. Rozpor v tom, že si vybralo dieťa hračku, ktorú 

určilo pre opačnú genderovú kategóriu, sa vyskytol len u dvoch detí, pričom rozdiel medzi 

dievčatami a chlapcami sa nepreukázal. Zároveň väčšina detí odmietla hračku, ktorú určila 

za genderovo opačnú. Tu sa vyskytli aj rozdiely medzi dievčatami a chlapcami, či už 

v zmysle počtu odmietnutých atypických hračiek, tak v zmysle toho, ako si odmietnutie 

vysvetľujú. Okrem troch chlapcov, skoro všetci, ktorí odmietli nekonvenčnú hračku, ako 

dôvod uviedli  jej určenie dievčatám. U dievčat nie len, že boli odpovede oveľa 

rozmanitejšie, ale aj aspekt genderu ako dôvod odmietnutia nebol vyslovený ani polovicou 

dievčat.  

Ďalšia výskumná otázka bola mierená na to, či majú deti v domácom prostredí 

prístup k hračkám určených pre opačnú genderovú kategóriu. Vo výsledkoch je vidieť, že 

skoro všetky deti majú v domácnosti hračku, ktorá je určená pre ich genderovú kategóriu. 

Len jedno dievča uviedlo, že nemá doma bábiku. Zároveň sa ukázalo, že polovica dievčat 

má doma „chlapčenskú“ hračku, oproti ¼ chlapcov, u ktorých len jeden chlapec mal doma 

„dievčenskú“ hračku napriek tomu, že u neho nebola zistená sestra.  

Výskumná otázka týkajúca sa výberu z ponuky hračiek sa týkala aj toho, ako si hru 

s ňou dieťa predstavuje. Analýza detských predstáv o hre ukazuje, že deti majú pomerne 

konzistentnú predstavu o tom, aké úkony sa s hračkou vykonávajú a nič neobvyklé sa vo 

výpovediach neobjavilo. Hra s miminkom sa najčastejšie týka starostlivosti, ktorá sa podobá 

starostlivosti o skutočné miminko. Hra s barbie sa najčastejšie týka skrášľovania. S autami 
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najčastejšie deti jazdia, k čomu pridávajú rôzne iné aspekty, ktoré najčastejšie súvisia so 

súťažením alebo s konštruovaním. V teoretickej časti som písala o tom, že každá hračka 

nabáda k určitému štýlu hrania, či už svojou charakteristikou, alebo tým, aké spôsoby hrania 

s ňou preferuje spoločnosť. Z toho vyplýva, že keď sú deťom ponúkané určité typy hračiek, 

sú mu zároveň ponúkané určité spôsoby hrania, ktoré môžu rozvíjať odlišné oblasti vývoja 

dieťaťa.  

  V teoretickej časti mojej práce som písala o tom, že predškolský vek je obdobím 

veľkého záujmu o okolitý svet. Deti sa v ňom prirodzene chcú orientovať a vyvíjajú v jeho 

objavovaní mnoho aktivít. Najviac sa táto aktivita v ich veku prejavuje práve v hre, ktorá 

ešte k tomu podporuje všetky oblasti vývoja. Zároveň v hre detí môžeme pozorovať ich 

uchopenie reality, reprodukciu situácií či činností, s ktorými prišli do kontaktu. Ako som už 

písala v kapitole venovanej genderu (pričom vychádzam z teórie kognitívnych schém), 

každá spoločnosť sa skladá z určitých predpokladov toho, ako by sa jej členovia mali chovať, 

vyzerať, jednoducho ako by v nej mali žiť. Jedna zo základných zákonitostí spoločnosti je 

to, že je rozdelená na dve skupiny, teda na mužov a ženy. Myslím si, že skoro každý by vedel 

pomenovať aspoň zopár aspektov toho, čo je pre mužov a ženy typické a veľa jedincov v 

spoločnosti má pocit, že tieto vlastnosti sú nám dané prirodzene. Ja sa stotožňujem 

s názorom, že je pre nás často prirodzené to, čo je prirodzené pre spoločnosť, v ktorej sme 

sa socializovali. V rámci genderovej socializácie som písala o tom, ako sú deti už od 

najútlejšieho veku vystavované odlišnej výchove a podnetom na základe ich pohlavia. Sem 

spadajú aj odlišné hračky, s ktorými sa dievčatá a chlapci hrajú. Ja v mojom výskume 

rozoberám konkrétne dve najtypickejšie hračky, ktoré delia dievčenský a chlapčenský svet 

– bábiky a autíčka.  

Ako som aj v mojom výskume zistila, všetci opýtaní chlapci mali v domácnosti im 

typickú hračku a skoro všetky dievčatá, až na jedno, mali typickú dievčenskú hračku. 

Naopak genderovo atypické hračky boli zistené len u polovice dievčat a štvrtiny chlapcov. 

Tento fakt ale vychádza z odpovedí detí. Je možné, že hračku doma majú, ale nevenujú jej 

pozornosť a tým pádom si ani neuvedomujú jej prítomnosť. Taktiež som v teoretickej časti 

práce písala o tom, že na chlapcov je v spoločnosti vyvíjaný o niečo väčší tlak, než na 

dievčatá, v zmysle väčších sankcií pri správaní spojenom s femininitou, čo môže byť 
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spôsobené odlišným postavením mužov a žien v spoločnosti. Vo výskume som skúmala, či 

sa tento väčší tlak prejaví aj pri výbere či odmietaní hračiek. Skutočne sa potvrdilo, že 

chlapci nie len, že majú v domácnosti menšiu možnosť hrať sa s nekonvenčnými hračkami, 

ale sami častejšie hračky priamo určujú na základe genderu. Zároveň častejšie odmietajú 

hračky spojené s femininitou a aj ich dôvody na toto odmietnutie sú striktnejšie ku 

genderovému rádu, než u dievčat. Rovnako pri porovnaní určovania „dievčenských“ a 

„chlapčenských“ hračiek som zistila, že deti (dievčatá aj chlapci) prísnejšie určovali hračky 

„dievčenské“. Znaky femininity u  chlapcov sú teda prísnejšie hodnotené, ako znaky 

maskulinity u dievčat. Analýza detských predstáv o hre ukazuje, že deti majú pomerne 

konzistentnú predstavu o tom, aké úkony sa s hračkou bežne vykonávajú a nič neobvyklé sa 

vo výpovediach neobjavilo. Hra s miminkom sa najčastejšie týka starostlivosti, ktorá sa 

podobá starostlivosti o skutočné miminko. Hra s barbie sa najčastejšie týka skrášľovania. 

S autami a príslušenstvom najčastejšie deti jazdia, k čomu pridávajú rôzne iné aspekty 

súvisiace či už so súťažením alebo s konštruovaním. Úkonom, ktoré deti s hračkami 

preferujú, odpovedá aj výzor týchto hračiek, ktorý je prispôsobený tomu, aby tieto úkony 

istým spôsobom ponúkal a rovnako sú tieto úkony zobrazované či už na obrázkoch na obale 

hračiek, alebo v médiách. Tieto činnosti však rozvíjajú odlišné oblasti vývoja, prípadne tieto 

oblasti rozvíjajú odlišným smerom. Napríklad v sociálnej oblasti chlapci medzi sebou viac 

súťažia, dievčatá sa učia starostlivosti a empatii. Dievčatá taktiež do hier komponujú rodinné 

vzťahy či komunikáciu. Taktiež bol u chlapcov vo výpovediach viditeľnejší rozvoj kognície, 

napríklad rozvoj abstraktného myslenia pri konštruovaní.  To sa zhoduje s poznatkami 

z teoretickej časti jednak v tom, že podľa výskumov si dievčatá častejšie pri hre prehlbujú 

svoje rečové schopnosti a empatiu, zatiaľ čo chlapci sa častejšie ako dievčatá venujú tomu, 

ako hračka funguje a čo sa z nej dá vytvoriť. Druhý aspekt tohoto odlišného hrania poukazuje 

na to, že v dospelosti sa častejšie ženy nachádzajú v sociálnom odvetví a muži v technickom, 

čomu sa môžu učiť práve pri týchto hrách.   
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8 Záver 

Cieľom práce bolo zistiť, do akej miery deti v predškolskom veku zmýšľajú o 

hračkách na genderovom princípe a ako sa tento aspekt prejaví pri výbere hračky alebo 

samotnej predstavovanej hre. Na základe rozhovorov s deťmi som dospela k záveru, že majú 

v tomto veku pomerne ukotvenú predstavu o tom, že hračky fungujú na genderovom 

princípe. Väčšina detí teda automaticky radí autíčko a bábiku príslušnej genderovej 

kategórií, uprednostňuje ju a taktiež odmieta hračku opačnú. Z toho sa dá vyvodiť, že deti 

v tomto veku už majú v sebe ukotvené genderové stereotypy, ktoré sa prejavujú v ich 

najčastejšej činnosti, ktorou je hra. Zároveň sa potvrdilo, že deti majú s hračkou pre svoju 

genderovú kategóriu väčšiu skúsenosť z domáceho prostredia. Úkony s hračkami, ktoré sú 

deťmi v rozhovore popisované ukazujú, že deti vedia, k čomu hračky slúžia a hrajú sa s nimi 

väčšinou tak, ako je to bežné. 

Deti teda uprednostňujú hračky, ktoré sú v spoločnosti pre nich určené. Faktom ale 

je, že úkony, ktoré sú typické pre tieto hračky podnecujú deti k takému chovaniu, ktoré je 

pre nich charakteristické z hľadiska pohlavia. Hra s bábikou v mojom výskume najčastejšie 

zahŕňala starostlivosť a v prípade dospelej bábiky (barbie) skrášľovanie. Hra s autíčkom či 

iným dopravným prostriedkom sa najčastejšie týkala rôznych naháňačiek, súťaženia či 

konštruovania rôznych elementov. Rozvoj oblastí vývoja však podľa týchto úkonov nie je 

u dievčenských a chlapčenských hračiek rovnomerný. To znamená, že vývoj dieťaťa nie je 

komplexný pri hre len s jedným typom hračiek. Tento fakt nie je vyvodený len z tohto 

výskumu, ale aj z rôznych iných, ktoré som popisovala.  

Myslím si, že hlavne učiteľky v materských školách by si mali tento aspekt 

uvedomovať a snažiť sa deti vhodným spôsobom podnecovať k tomu, aby sa hrali s čo 

najširším repertoárom hračiek bez ohľadu na to, komu sú konvenčne určené.  

Ak by som tento výskum robila znovu, zistila by som si viac informácií 

o jednotlivých deťoch, aby som lepšie dokázala chápať, čo ich najviac ovplyvňuje v  ich 

postoji na genderové rozdiely. Zapojila by som napríklad rozhovory s  rodičmi či 

vyučujúcimi a zmapovala ich názory na túto problematiku. Zároveň by som porovnala detské 

predstavy o konkrétnych hrách a hračkách v rozhovoroch s tým, ako a s čím sa reálne hrajú, 

teda či sa detská genderová rigidita líši v kognitívnej a behaviorálnej rovine. Moje 
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pozorovanie sa mi nepodarilo z toho dôvodu, že sa veľmi často deti nehrali s hračkami, ktoré 

boli preberané v rozhovore. Pre tento aspekt by teda bolo vhodné prispôsobiť buď prostredie, 

v ktorom je dieťa pozorované, alebo repertoár hračiek v rozhovore, prípadne podnetový 

materiál úplne vynechať a pýtať sa na hračky voľne.  

Pri písaní tejto bakalárskej práce som sa veľa naučila či už o danom vývojovom 

období, tak o podstate hry a problematike genderu. Nikdy som nad problematikou genderu 

nepremýšľala tak, ako o nej premýšľam teraz. Čím viac som sa prehlbovala do tejto témy, 

tým viac som si začínala uvedomovať a búrať mnohé moje zaužívané stereotypy. Z toho 

dôvodu si myslím, že by bolo vhodné, keby rodičia a vyučujúci o tejto problematike vedeli 

viac.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

9 Zoznam použitej literatúry 

BAČOVÁ, V.: Identita v sociální psychologii. In: VÝROST, J. Sociální psychologie. 2., 

vyd. Editor Ivan Slaměník. Grada, Prah 2008. 

BORECKÝ, V. Světy hraček. Mona, Praha 1982.  

CAILLOIS, R. Hry a lidé: maska a závrať. Vyd. 1. Nakladatelství Studia Ypsilon, Praha 

1998. 

EĽKONIN, D., B. Psychológia hry. SPN, Bratislava 1983. 

FRANCIS, B. Gender, toys and learning. Oxford Review of Education. 2010, 36(3): 325-

344. DOI: 10.1080/03054981003732278. ISSN 0305-4985. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03054981003732278  

HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Vyd. 3. Portál, Praha 2015. 

JANOŠOVÁ, P. Dívčí a chlapecká identita: vývoj a úskalí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 

KARSTEN, H. Ženy – muži (Genderové role, jejich původ a vývoj). Portál, Praha 2006. 

KLUSÁK, M., KUČERA . M.: Dětské hry: Games. Vyd. 1. Karolinum, Praha 2010.  

KOŤÁTKOVÁ, S. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Vyd. 1. Grada, Praha 2005.  

KOŤÁTKOVÁ, S.: Díte a mateřská škola. Grada, Praha 2008. 

KREJČÍŘOVÁ. D., LANGMEIER, J. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Grada, Praha 

2006 . 

KURIC, J., RYBÁRKOVÁ, E., ŠVANCARA, J., VAŠINA, L.,: Ontogenetická psychologie. 

SPN, Praha 1986. 

LEONŤJEV, A.N.: Problémy psychického vývoje.  SPN, Praha 1966. 

Lillard, A.S., Lerner, M.D., Hopkins, E.J., Dore, R.A, Smith, E.D., Palmquist, C.M.: The 

Impact of Pretend Play on Children’s Development: A Review of the Evidence. 

Psychological Bulletin, 2013, Vol. 139, No. 1, 1–34 

LIPPA, R. A.: Pohlaví: příroda a výchova. Academia, Praha 2009. 

MILLAROVÁ, S. Psychologie hry. Panorama, Praha 1978. 



60 

 

MIŠURCOVÁ, V., FIŠER, J., FIXL, V.: Hra a hračka v životě dítěte. SPN, Praha 1980.  

PIAGET, J. Psychologie inteligence. Vyd. 2. Portál, Praha 1999. 

PIAGET, J., INHELDER. B. Psychologie dítěte. Vyd. 5.  Portál, Praha 2010. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Výzkumný ústav pedagogický, 

Praha 2004. 

RENZETTI, C. M., CURRAN, D. J.: Ženy, muži a společnost. Karolinum, Praha 2003. 

SEVEROVÁ, M.: Hry v raném dětství. Academia, Praha 1982. 

SMETÁČKOVÁ, I. Kognitivní a behaviorální aspekty preference hraček z genderového 

hlediska. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2015, 49(3): 187-206  

SMETÁČKOVÁ, I.: Genderové představy a vztahy. Sociální a kognitivní aspekty vývoje 

maskulinity a femininity a průběhu základní školy. SLON, Praha 2016. 

SMETÁČKOVÁ, I.; VLKOVÁ, K.: Gender ve škole. Otevřená společnost, Praha 2005. 

STERNBERG, R.: Kognitivní psychologie. Portál, Praha 2009. 

ŠULOVÁ, L.: Raný psychický vývoj dítěte. Karolinum, Praha 2005. 

THOROVÁ, K. Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Vyd. 1. 

Portál, Praha 2015. 

TRPIŠOVSKÁ, D., VACÍNOVÁ, M.: Sociální psychologie. UJAK, Praha 2007. 

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Karolinum, Praha 2012. 

VÝROST, J. Sociální psychologie. 2., vyd. Editor Ivan Slaměník. Grada, Praha 2008.  

 

 

 

 

 

 


