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Anna Podroužková se ve své bakalářské práci věnuje problematice dětské hry. Klade si otázku: Jak se 

hry žáků v čtvrté třídě podílejí na utváření, resp. zobrazování sociálních vztahů v rámci vrstevnické 

skupiny a jaké strategie v rámci hry děti používají, aby svoji pozici obhájily?  Své bádání založila na 

terénním výzkumu, prováděla zúčastněné pozorování ve vybrané družině základní školy. S ohledem 

na žánr studie práci rozdělila do pěti částí: úvod, teoretická východiska, metodologie výzkumu, popis 

a interpretace dat a závěr. Práci doplnila přílohou s popisy her a výsledky sociometrického šetření. 

 

Teoreticky se ve své práci přihlásila k antropologii dětství. Zdůraznila, že její zájem není 

psychologický, ale že se na dětskou skupinu dívá jako na skupinu sdílených vztahů a vědění, které je 

sice v řadě ohledů spojeno s psychickým vývojem dítěte, ale zároveň je spojené se členstvím dítěte ve 

vlastní, na společnosti dospělých do jisté míry autonomní skupině. V tomto směru zdůraznila, že ve 

vztahu k naší společnosti jsou vrstevnické skupiny vytvářeny formálně – ve škole. Proto i svůj výzkum 

situovala do prostředí školy, resp. školní družiny. Komunikaci v rámci družiny však správně 

neredukovala pouze na interakce mezi dětmi, ale zahrnula také iinterakce mezi dětmi a 

vychovatelem. Proto v rámci promýšlení teoretických východisek uvažovala i o postavení učitele, 

resp. Vychovatele v dětské skupině. V rámci teoretické části se také zabývala problematikou hry. Tu 

vidí ve vztahu k dětem jako věkově podmíněnou a zároveň jako platformu pro ustanovování 

sociálních vztahů. Dominantně zde vyšla ze studií členů Skupiny pražské školní etnografie.  

 

Vlastní výzkum realizovala na vybrané státní škole. Popsala jej přesvědčivě. Nejen na základě této 

pasáže, ale také v kontextu výkladových kapitol, je zřejmé, že výzkum Annu Podroužkovou nejen bavil 

a že dokázala vytvořit relevantní data pro zodpovězení otázky. Kombinovala různé metody tvorby 

dat, aby dostála svému ambicióznímu projektu. 

 

K řešení zvoleného úkolu přistoupila Anna Podroužková systematicky. Až zpětně si uvědomuji, jak 

velký úkol jsem jí v podstatě zadala. Autorka musela odhalit hierarchii vztahů mezi dětmi, vyrovnat se 

s typologií her a ještě analyzovat vyjednávání vztahů v rámci hry.  Pravdou je, že kdyby si zvolila jinou 

typologii her, která je založená na identifikaci sociálních pozic, bylo by to pro práci užitečnější 

z hlediska klíčové otázky, jež se točila kolem vyjednávání sociálních pozic ve skupině, nicméně její 

volba odkazovala k druhé „proměnné“ ve výzkumu, a to věku dětí, tedy skutečnosti že si děti volí hry 

s ohledem na svoji psychosociální zralost. Vlastní výklad je tedy konstruován na třech pilířích: na 

analýze hierarchie vztahů ve sledované skupině, na analýze herního repertoáru – prostřednictvím 

jakých her vyjednávají pozice a na analýze interakcí dětí v rámci hry. Opakuji, že to byl velice náročný 

úkol. 

Nejlépe se autorka zhostila analýzy a deskripce sociálních vztahů ve skupině. Možná mohla kapitolu o 

vychovateli situovat sem, stejně jako přesunout informace o vztahu dětí k vychovateli také na toto 

místo. Přesto tato část vyniká smyslem pro kategorizaci srozumitelné formulování závěrů. Ocenění 

zaslouží také kombinace tří, resp. čtyř výzkumných technik, které validizují závěry. Další část věnovala 

autorka analýze repertoáru. Ten vztáhla jednak k situaci řízené hry, situaci hry ve vrstevnické skupině 

a poté repertoáru v rámci jednotlivých kamarádských uskopení v rámci vrstevnické skupiny. Tyto 

poznatky jsou velice zajímavé a stálo by za to je hlouběji interpretovat. Poslední pilíř stál právě na 

analýze interakcí ve hře, skrze něž děti ustanovovaly či potvrzovaly svoje pozice. Právě v této části 



textu autorka čtenáře přesvědčuje o svém analytickém vhledu do situace, potvrzuje, že je schopna 

detailní analýzy. V analytické rovině rozumí komunikaci dětí a dětí a vychovatele, chápe, že za 

běžnými reakcemi dětí se skrývají jejich sociální ambice a stejně jako dovednosti, je jí jasné že to není 

jednosměrná komunikace, ale že vše je stvrzováno či ignorováno v rámci skupiny. Text by si 

samozřejmě zasloužil ještě jedno promýšlení. Rozhodně mohla autorka více pracovat s kategoriemi, 

které formuluje v závěru, aby čtenář nebyl v analýze nejistý. Přesto si právě této části práce vážím 

nejvíce, není mechanická, je hloubavá a inspirativní. Smysl pro detail je velkou devizou práce autorky, 

kultivace a zvyšování kompetence na úrovni syntézy dekonstrukce by mělo být výzvou v rámci dalšího 

studia. 

 

Předkládaná práce Anny Podroužkové řeší relevantní téma, pracuje s adekvátní literaturou českou i 

zahraniční. Literaturu vztahuje k interpretaci textu. Data jsou bohatá a přesvědčivá. Interpretace 

v dílčích krocích zaslouží ocenění. Syntéza by si zasloužila projasnění, po formulační stránce 

zdůraznění klíčových nálezů (kategorií). Práce trpí překlepy. 

 

Navrhuji známku výborně až velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 
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