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Abstrakt:
V teoretické části se zabývám v první řadě vymezením pojmů a následně historií
výroby panenek ve světovém kontextu a poté na území České republiky. S tím je spojena
i lidová tvorba, ze které vychází dnešní tradiční techniky výroby autorských panenek.
Nastiňuji, co je to autorství, a uvádím několik z mála dnešních výrobců a jejich krátký
příběh, jak se k tvorbě panenek dostali. Dále uvádím směrnice pravidel pro výrobu či výběr
dobré hračky, zpracované pro téma panenek. V rámci těchto pravidel se zabývám i
tradičními materiály a technikami vhodnými pro výrobu panenky v domácím prostředí.
V závěru teoretické části jsou rozvedeny druhy her s panenkou a genderové aspekty
panenky.
První částí mého projektu je uvedení do vztahu k výrobě panenek a témata, která
jsem zkoumala a pozorovala při procesech jejich tvoření. Dále sem patří rozřazení druhů
panenek podle mechanického užití a chápání identity panenky. Součástí je malý výrobní
projekt s dětmi. Druhou částí je sborník panenek, které jsem vyrobila za poslední 3 roky.
Jsou rozřazeny podle technologických postupů a u každé je uvedený například materiál,
náročnost, vhodný věk aj.
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Abstract:
In the theoretical part, I deal primary with defining the concepts of doll production
and it is history first in a global context and than specifically in the Czech Republic. I also
cover historic all production technques by artisans, the revival of there traditional technques
as well as various doll produstion techniques. I highlight some of today´s craftsmen as well
as their personal stories about getting started in the handmade doll production. Next, I delve
into rules and guidelines for doll production as well as doll selection by the consumer. A the
end of theoretical part, I deal with the different types of gameplay with dolls along wth
gender aspect.
The first part of the project deals with the relationship between the person hand
making the doll and the doll itself. It also includes a small making project with childern. The
second part is the project goes over a collection of dolls I have handmade in the last three
years divided according to production technique and further subdivided need on material,
labor and suitable age.
The third part is the research, Which has determine whether the observation of the
making process of dolls can influence the kids. It seems that it reflects on the relationship or
the playing with the doll.
Keywords:
pre-school education, research, didactic interpretation, Visual Arts Education,
technology, material, author toy
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Předmluva
„Přišel pozdní podzim a s ním deště, bláto a plískanice. Maloveské děti již na palouk
nemohou. Nemůže ani Barunka. Proto si hraje doma v chaloupce se svým panenkami.
V rohu světnice pod starou lavicí má svůj koutek, kam panenky ukládá. Zřídila jim
lůžko v mechem vystlané staré bedničce. Ten mech naschráněla, když se před zimou vystýlala
mechem okna v chaloupkách.
Ale dnes byste, věřte mi, borové ani březové polínko nepoznali. Barunčina fantazie
je úplně přetvořila. To už nejsou polínka. To jsou skutečné, nejkrásnější panenky, jaké snad
ani na týneckém zámku nemají a nikdy neměli. Nedivte se tomu. Barunka to bude se vší
určitostí tvrdit a bude vás o tom přesvědčovat. Neuvěříte-li, nebudete nikdy jejími
kamarády.“ (Zápotocký, 1984, s. 104)
Každá věc na světě může být dokonalou hračkou v tu chvíli, kdy do ní někdo vtiskne
kousek své duše tím, že skrze ní poznává a rozvíjí sama sebe. Já se zabývám už několik let
otázkou, jestli se dnešní věci nazývající se hračkou vůbec v tomto smyslu hračkou někdy
stanou. Má dnes dítě možnost si v té rozmanitosti a množství hraček najít „hračku s duší“?
A jak se taková hračka nachází? Většinou se k ní váže nějaká vzácná událost či vzpomínka.
Já měla ve svém dětství starou, trochu omlácenou panenku s pryskyřicovou hlavičkou,
ručičkami a nožkami, s látkovým tělíčkem se srdíčky. Byla asi 25 cm veliká. Když mi ji
maminka dala, každý z rodiny mi říkal: „To je panenka tvojí maminky, s tou si už ona hrála.“
Tím si mne tato panenka definitivně získala. Byla cennější než zlato, než všechny nové a
hezké hračky. Dostala „svou duši”.
Když jsem začala pracovat v mateřské škole, zjistila jsem, že se mi vůbec nelíbí
hračky, které tam jsou. Nekvalitních, plastových, kýčovitých hraček potírajících fantazii tam
bylo mnohem více než takových, jaké bych si představovala. Panenky byly pouze plastové,
malé, s oblečky z nepříjemných umělých tkanin. Ani já jsem se v takovém prostředí necítila
dobře, natož děti. Hra byla divoká, málo fantazijní a většinou jen kopírovala příběhy
z televizních animovaných pohádek. Tradiční námětovou hru děti vyměnily za divoké
bourací hry s auty a zkrášlování svého zevnějšku. Z této školky jsem odešla, odstěhovala se
do Finska a tam začala chodit do místní školky z vlastní vůle na praxi. Z tohoto zážitku žiji
dodnes. Po návratu jsem dostala místo v mé vysněné waldorfské školce a motivující
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prostředí mě inspirovalo k tomu, abych vytvořila prostředí pro děti podle svých představ,
které byly za jedno s waldorfskou pedagogikou.
Svou první panenku jsem vyrobila už na základní škole jako pracovní projekt. V tu
chvíli jsem si hloubku toho počinu neuvědomovala, ale dala jsem ji později své nejlepší
kamarádce. Vždy, když jsem viděla, že je vystavena na čestném místě, zahřálo mě to u srdce.
Ještě několikrát jako dítě jsem se pokusila takovou panenku vyrobit, ale nepovedlo se mi ji
dokončit a já vyrostla.
Na dlouhou dobu šly panenky stranou. A pak se jednoho dne něco stalo. Jedno
děvčátko ve školce, kde učím, přineslo naprosto „obyčejnou“ panenku z látky. Nebyla na
první pohled nijak nádherná, barvy nebyly zářivé, šatečky nebyly moderní a zdobené, vlásků
neměla nijak mnoho a ani neměla obličej. Přesto jsem nikoho neviděla se k nějaké panence
chovat s takovou láskou, něhou a respektem jako k této. Na chvíli jsem si ji půjčila a pořádně
prohlédla. Holčička se na mě dívala a pak řekla hrdě: „Tu panenku mi ušila maminka.“ A já
hned zatoužila ušít znovu taky takovou panenku. Od té doby jsem jich vyrobila hned několik
a má touha dozvědět se o nich více mě přivedla až k této práci.
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Úvod
Téma „autorská hračka“ mě zajímalo proto, že se tvorbě hraček věnuji už několik let.
Zaměřila jsem se na užší téma panenek, protože je to specifická skupina hraček. Panenky
jsou hračky, do kterých se nejvíce promítají vztahy a pocity dětí.
Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a dozvíme se v ní o historii
panenek ve světě i na našem území a tom, jak se měnilo její vzezření, chápaní a trendy.
Poukazuji také na lidovou tvorbu, ze které původně tvůrci panenek vycházeli. Následně jsem
stručně vysvětlila, co si lze představit pod pojmem autorství u panenek. Protože v praktické
části se zabývám výrobou, bylo důležité také objasnit pravidla pro výběr hračky a s výrobou
související témata jako například materiály, vývojová stádia hry s panenkou, tradiční lidová
řemesla (která se nejčastěji používají k výrobě panenek) a gendrovou problematiku.
V praktické části uvádím škálu panenek z různých materiálů, pro různý věk,
vyrobených různými řemeslnými technikami, v domácím prostředí. Popisuji zde prožitky a
zkušenosti provázející proces výroby, dokončení a předávání panenek. Informace z této
praktické činnosti mě vedly k roztřídění druhů panenek. Také jsem se zamýšlela nad
pojmenováváním panenek.
Výzkumná část vychází z části praktické. Tak jako jsem v praktické části pozorovala
proces tvorby a jeho vliv na dospělou osobu, tak se věnuji ve výzkumu tomu, jak ovlivní
vztah dětí ke konkrétní panence, když budou procesu tvorby přítomné a budou do něho moci
zasahovat, a jaký tento vztah bude, pokud hračku pouze dostanou. Výzkum jsem prováděla
na dvou heterogenních skupinách dětí ve věku 3,5 – 6 let.

1. TEORETICKÁ ČÁST

1.1. Vymezení pojmů
1.1.1. Panenka
Vymezení pojmu panenka není jednoduché. Pojem „panenka“, jak ho známe dnes,
jakožto pojem vymezující více než hračku nenajdeme v žádném z českých etymologických
slovníků. Odkazují vždy na slovo „loutka“.
4

Loutka je:
„Dětská hračka ve způsobě figurky představující bytost či figurka loutkového
divadla. „(Hujer a kol., 1941-43, s. 637)
„Dětská hračka, neživá figurka divadelní. Souvisí s lotz – lýko (viz. Lut), neboť
polským nářečím połuba – loutka, je rovněž od jiného názvu lýka. Karlowicz SG má doklad,
že loutky byly dělány vskutku z lýka.“ (Machek, 2010, s. 342)
Odvozeno ze slova lotz (lipové) lýko, (r. luttv.). Loutky se totiž původně vyráběly
z lýka. Příbuzné je lit. lentá – deska, něm. Linde – lípa, něm. Lind – lýko, lat. lentus –
ohebný. (Rejzek, 2001, st. 350)
Dřevěné loutky byly poprvé vyrobeny v Číně pravděpodobně kolem roku 2000 před
naším letopočtem. Dochovala se pověst, že loutkář, který je vyrobil, je šel předvést
samotnému císaři, aby se loutky začaly prodávat. Císař prý nejdříve obvinil loutkáře
z čarodějnictví a smrt useknutím hlavy měla být jeho trestem. Tak moc ho loutkář svým
dílem ohromil. Nakonec si ale uvědomil svou chybu a vyřešil ji šalamounsky – hlavy nechal
useknout loutkám, loutkáři dal milost a poručil mu vyrobit nové. (Šplíchal a kol, 2007)
Wikipedie

uvádí,

že:

„Panenka je

dětská hračka,

která

má

podobu

malého dítěte, miminka nebo jiné lidské bytosti. Panenka může mít i podobu zvířete nebo
pohádkové postavy.“ (internet 7.)
1.1.2. Účely použití panenek
1. Učební a výchovné pomůcky již od 19. stol.
2. Terapeutické pomůcky pro odhalování trestných činů týrání a zneužívání dětí,
pomůcka pro vyrovnání se s různými životními situacemi, prostředník pro komunikaci
3. Modely k předvádění módních trendů v oblečení
4. Dekorační předměty
5. Sběratelské předměty (Fronek, 2009; Jurčíková, 2005; Novotná, 2012)
Označení „panenka“ pro hračku je tedy novodobějšího charakteru a není
samozřejmé, že je to pouze hračka pro děti. To je patrné i z absence slova panenka
v etymologických slovnících. Panenka je věc víceúčelová a z textu můžeme vydedukovat,
že se s ní setkávají všechny věkové kategorie.
5

1.1.3. Autorské právo
Níže parafrázuji výňatky ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (internet 8.), týkající se
výrobců autorských panenek.
Autorský zákon poskytuje ochranu výrobcům, designerům a výtvarníkům hraček.
Umožňuje každému autorovi uplatnit právo na ochranu svého díla. V oboru tvorby panenek
či loutkářství to můžou být například: vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory nebo
ochranné známky.
-

Patent – Udělují se na vynálezy, které jsou výsledkem vynálezecké činnosti
a jsou průmyslově využitelné.

-

Užitý vzor – Jde o ochranu technického řešení, které je nové, přesahuje
rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné a není součástí
stavu techniky.

-

Průmyslový vzor – Za průmyslový vzor se považuje vnější úprava výrobku,
která je nová a průmyslově využitelná.

-

Ochranné známky – Plní funkci rozlišovací, funkci ochrany spotřebitele,
funkci soutěžní i funkci propagační. Zákon považuje označování ochrannou
známkou za výlučné právo majitele této známky k označování výrobků.
Majitel této známky je oprávněn používat s touto známkou značku. (internet
8.)

Z rozhovoru s tvůrkyněmi šitých panenek ale vyplývá, že není reálné pořizovat si
autorské právo na střih, a to z toho důvodu, že stačí jej mírně pozměnit a už je jeho autorství
jen těžko prokazatelné.
1.2. Historie panenky
Historické stáří hračky není stanovitelné. Jsou ale jednoznačné archeologické důkazy
až z pozdního Egypta, antického Řecka, Říma ale i Asie. Z dochovaných kreseb na amforách
víme, že již tehdejší děti znaly káču, jojo, miniaturní vojáčky a panenky.
Předpokládá se, že hračky doprovázely dětství vždy, jen se nedochovaly.
Pravděpodobně nebyly tolik propracované a byly z materiálů, které nebyly dlouhodobě
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zachovatelné3. To, že skoro ve všech jazycích odpradávna existuje slovo „panenka“, je důkaz
o její dlouhodobé historii. Pouze u několika národů, a to například u indiánů, slovo pro
panenku nemají. (Bachmann, 1988)
Dochovalo se jen pár exemplářů, a to i z materiálů jako jsou textil, hlína, dřevo,
slonovina, jantar, mramor, stříbro, zlato či perly. (Mišurcová; Fišer; Fixl, 1980)
Středověk
Panenky sloužily nejdříve k potěšení dospělých z vyšších vrstev. Teprve v pozdním
středověku se dostávaly do rukou dětem, a to nejen dívkám, ale i chlapcům. Opět pouze
velmi bohatým dětem. Není dochováno mnoho záznamů o tehdejších hračkách. Dětství ale
inspirovalo například malíře Pietera Brueghela staršího. Na jeho obrazech se často objevují
hry a hračky. Přímou dobovou výpovědí je obraz Dětské hry, pocházející z roku 1560. Zde
můžeme vidět velkou škálu dětských her a hraček tehdejší doby.
Tím, že vlastnit panenku bylo výsadou lépe situovaných společenských vrstev
(především šlechty ve střední Evropě), měly panenky ve středověku velkou sběratelskou
hodnotu. V Anglii, Francii a Spojených státech bylo oblíbenou kratochvílí pro dámy i pány
šít pro panenky módní šaty. Byly zakládány panenkové kluby, jejichž členové si zadávali
tematické úkoly, jako např. oblékat panenky podle módy na dvoře Marie Stuartovny nebo
francouzského baroka. Ten, kdo panenku oblékl nejlépe, byl odměněn. Takto upravené
panenky se najednou začaly stávat součástí jakýchsi prvních domácích sbírek, které ale za
druhé světové války bývaly ničeny nebo rozkradeny.
Kolem roku 1400 existovala v Norimberku řada řezbářů, kteří se nazývali
dockenmacher. Slovem „Docke“ nebo „Tocke“ se totiž nazývaly hračky a později už jen
panenky. Poptávka po panenkách rostla. Počalo se vylepšovat provedení. Kuželovitý tvar se
stal více trupem a končetinami. Celá staletí si ale děti hrávaly hlavně s panenkami
vyrobenými ze špalku či sena svázaného motouzem. Tyto byly zabaleny do plátna a jen málo
zdobeny. Maximálně měly naznačenou hlavu či obličej.
V 16. stol se vyráběly panenky z vosku. Sloužily původně náboženským
účelům (postavy svatých). V některých zemích nahrazovali zemřelé dítě po porodu
voskovou figurínou oblečenou jako nemluvně vloženou do postýlky, kde určitou dobu
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Například hlína, kůže, textilie, přírodní materiály (až 4000 let před naším letopočtem)
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zůstala. Až průmyslová revoluce přináší do světa hraček nový vhled a děti se skrze
zmenšeniny věcí učí pochopit reálný svět. V tomto století se mluví již o řemeslné výrobě,
zatím ale pouze pro šlechtické děti. Vyrábějí se cínoví vojáčci a nově i domečky pro
panenky.
V 18. století vznikala sdružení a cechy výrobců panenek. Kdo nepatřil do
cechu, nesměl se na výrobě podílet. Také malování panenek a šití oblečení bylo svěřeno
odpovídajícím zástupcům řemesel. Panenkám a jejich výrobě se věnovaly celé rodiny.
Výrobky se začaly vylepšovat a propojovat s různými řemesly. Dřevěným panenkám se
například začaly vkládat skleněné oči4 či lepit paruky z pravých vlasů. Všichni se ale museli
podřizovat přísným pravidlům cechu. Ručně se také začaly vyrábět panenky z papíru.
V 19. stol v Německu se vyrábí panenky z papíru lité do forem. To ušetřilo spoustu
času, a v důsledku toho levné panenky zaplavily svět.
Z roku 1807 existují záznamy z Německa o výrobci voskových masek, který mimo
jiné vyráběl i voskové hlavy panenek. Materiál, který se používal, obsahoval vosk, klíh a
olivový olej nebo vepřové sádlo, barveny byly rumělkou nebo suříkem.
V 19. století se k výrobě panenek nově využíval cerezin a parafín místo
voskové směsi. Hlavy panenek z neglazovaného porcelánu zvaného biskvit zavedly
v Evropě francouzské porcelánky na konci 19. století. Vytvořily modely hlav a z nich
sádrový otisk. V Německu velmi rychle (1875) tuto technologii přejali a tím začala velká
německo-francouzská konkurence v tomto oboru. Francouzské firmy se musely spojit (téměř
všechna výroba sídlila v Paříži) a roku 1899 založily organizaci Société Francaise de
Fabrication de bébés et Jouets. 1850 byl pozván Ludwig Muller-Uri do Paříže, kde byli
nadšení z jeho objevu skleněných očí. Na tento popud se začaly vyrábět ve velkém
celuloidové panenky, do kterých se oči daly snadno umístit. Většina celuloidových panenek
se vyráběla v Německu, Francii a Japonsku.
První panenky z celuloidu ale vznikly pravděpodobně v Americe, kde si bratři
Hyattové dali patentovat hmotu nazvanou celuloid. Celuloidové panenky se vyráběly asi do
roku 1890 pouze v Americe. Díky své nízké váze byly skvělé pro export a import. Licenční
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Ty kolem roku 1850 vynalezl Němec Ludwig Muller Uri jako náhražku za oční bulvy.
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práva na výrobu celuloidu byla v Evropě poprvé zakoupena v Německu, do té doby mohly
továrny tento materiál jen dovážet.
Celuloid byl předchůdcem materiálů zvaných plastické hmoty a měl opravdu
dost nevýhod. Především byl velmi hořlavý. Obsahoval kyselinu sírovou, kafr a kyselinu
dusičnou, což bylo v blízkosti ohně nebezpečné. Reklamy ale i přesto hlásaly vysokou
odolnost. Pokud panenky upadly, měly praskliny a promáčkliny. Vynalézavé matky ale
zjistily, jak je opravit – nad plamenem s pomocí látací jehly. Panenky pak v sobě mívaly
dírky. První celuloidové panenky byly imitací porcelánu: nepohyblivé oči, malované vlasy
vytlačené do formy, trup a končetiny z látky (později z kůže). (Melger, 1998)
Největší rozkvět vývoje panenek byl tedy zaznamenán v druhé polovině 19.
stol. Vývoj pokračoval roku 1897 prvními panenkami s pohyblivými končetinami a hlavou.
Posléze byly roku 1903 vyvinuty panenky s otáčivou hlavou. Japonsko ve velkém začalo
kopírovat celuloidové panenky a americký trh byl rázem zaplaven japonskými panenkami,
které byly levnější a nedaly se rozpoznat od originálu. (Bachmann, 1988)
Vrchol, nazývaný podle autorů Mišurcové, Fišera a Fixla „století dítěte“,
přišel se začátkem 20. století. Zájem o hru a hračku v celém kulturním světe zintenzivněl.
Vděčíme za to především rozmachu civilizace, který do určité míry omezoval styk
s přírodou, a zároveň kariérismu žen a novým technologiím, které změnily sociální život
dětí. Toto pak měly nahrazovat sofistikované hračky, mezi něž patřily i velmi propracované
panenky. V dobách největšího rozkvětu ale přišla první světová válka a z továren na hračky
se staly továrny na vojenský materiál. Roku 1920 byla znovu zahájena výroba panenek, která
často kvůli inflaci krachovala.
V roce 1946 přišla na svět panenka s kulovými klouby. Panenky se opět začaly
vyrábět, a to v Polsku a Francii. Po válce byl postupně celuloid nahrazen umělou hmotou a
vinylem.
Všichni výrobci panenek vyráběli vedle panenek z porcelánu a biskvitu (byl dost
drahý) také panenky z levnějších, především kombinovaných materiálů, takzvaných
kompozitů. Kompozit býval směsí sádry, klihu, dřevěných pilin a papírmašé. Tato masa se
lisovala a po vysušení byla velmi pevná. Těla panenek byla také z papírmašé nebo ušitá
z látky. Tyto panenky šly na odbyt v době hospodářské krize. Výroba takovýchto panenek
probíhala později i v Čechách.
9

Ve 20. stol. se zásadně změnil pohled na panenku, respektive hračku
v oblastech jako je psychologie, pedagogika, sociologie atd. Panenka je již brána jako
předmět, který zásadně ovlivňuje osobnostní vývoj dítěte.
Francouzský průmysl se nejvíce věnoval vývoji panenek, od doplňků a
mechanismů až po zvukové efekty, sklápění očí atd. Také se ale zjistilo, jak je důležité
předávání panenek jejich majiteli. Luxusní panenky se předávaly s dopisem od panenky pro
nového majitele. Tento dopis nejenže představoval panenku jako přítele, svěřitelku a
důvěrníka, ale také to byla výborná reklama. Panenka nabádala děti k hezkému chování
k hračce a zároveň vytvořila první příběh, vztah a dojem k hračce. To dokazuje, že se
přemýšlelo nad vztahem dětí k panenkám. Navíc se stala panenka důležitou výpovědní
hodnotou doby a sociálních vrstev, tedy byla a je velkou součástí hmotné kultury. (Melger,
1998)
Z historie je tedy patrné, jak se měnila hodnota panenky a její účely. Od 19. se začala
panenka brát globálně jako produkt. A její zdokonalování bylo velmi rychlé. Z do té doby
jednoduchých tvarů se cíleně přecházelo do výroby „dokonalé“ panenky, nejen co se týče
materiálů (s lepšími tvarovacími, výrobními a stabilnějšími vlastnostmi), ale také věrnější a
propracovanější návrh designu a konstrukce. Navíc, teprve ve 20. stol. se do výroby promítl
i výchovně pedagogický aspekt a bral se v potaz vztah dětí k panenkám. Dvě století jejího
zdokonalování jsou tedy jen střípkem v její historii. Vliv těchto propracovaných panenek na
děti tedy zatím nemůže být do důsledku prozkoumán.
1.2.1. Hmotná kultura
Představuje veškeré předměty a prostředí, které společenstvo lidí utváří a používá.
Ta určuje vyspělost společnosti a je jakýmsi obrazem naší duše a života. Každá tvorba
uměleckého rázu musí splňovat jednu podmínku, a to být odrazem nejryzejšího lidského
cítění tvůrce. Takový předmět má obrovskou výpovědní cenu, která působí zpětně na
společnost či jedince. Je dokázáno, že prostředí působí na člověka stejně tak, jako člověk na
prostředí. Proto má hmotná kultura věcí a prostředí obklopujících naše děti velikou
výchovnou a estetickou hodnotu. Vkus a krása by měla být obsažena ve veliké škále věcí, se
kterými se denně potkáváme – zařízení domu, herny, pracovny, zahrady ale i drobné věci a
hračky.
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Vkus je schopnost rozlišování toho, kde estetika, tedy krása, je a kde není. Špatný
vkus vnímá převážně krásu ve věcech a hodnotách, které ji neobsahují. Volbou věcí, kterými
své děti obklopujeme, utváříme i jejich vkus, který bude v budoucnosti tvořit hmotnou
kulturu společnosti. (Leština, 1997)
„Krása výrobku, který je určen k plnění nějaké určité funkce, je v prosté
jednoduchosti a účelnosti tvaru a zpracování, v dokonalé a logické konstrukci a ve vtipném
a úsporném využití materiálu. Pro dokonalost a harmonii předmětu je zapotřebí, aby vzhled
výrobku odpovídal vnitřní i vnější stavbě, a to nejen konstrukcí, jež má splňovat účel, ale i
použitím vhodného materiálu a struktury. Předmět by měl být schopen navodit určité
estetické vztahy. Estetika je prožitek všemi smysly. Moderní doba určuje sice ve velkém
trendy (většinou uměle vyvolané ekonomikou trhu), hračky však mohou být po velmi
krátkém čase odloženy pro ztrátu hodnoty. Dokonale krásná panenka by neměla ztrácet
hodnotu a měla by být schopná dítě dlouhodobě zaujmout. (Skarlantová, 2009)
„Hračka je velmi významná součást kulturního prostředí. Ztělesňuje vztah starší
generace k dětem a zrcadlí se v ní způsob života společnosti, její civilizační úroveň i smysl
života pro krásu.“ (Fixl; Opravilová, 1979, s. 3)
Podle Leština přinesl rozmach civilizace širokou škálu hraček z jiných materiálů i
kultur. To zapříčinila poměrně levná tovární výroba a mezinárodní obchod. Z původního
stavu, kdy dětem vyráběli hračky rodiče či širší členové rodiny a později děti samy, jsme
přes řemeslnou výrobu dospěli do bodu, kdy sériová výroba zaplavila celý svět a z hraček se
tak vytratila mnohdy i autenticita prostředí. Hračky lákají obaly či reklamou, jsou levné,
dokonalejší a dostupnější, než tomu bylo u domácky vyrobených hraček. To láká spotřebitele
v dnešní konzumní společnosti. „Tyto klady ale vyvažuje fakt, že uniformita těchto sériově
vyrobených panenek může potlačovat individualitu, která je v dnešní době tak ceněná.
S takovouto hračkou pak nemá dítě zájem si hrát ani si k ní tvořit vztah, dokonce jí může i
odmítat. Taková se pak může stát pouze chtěným sběratelským předmětem.“ (Leština, 1997,
s. 10 - 11)
Vytváření správného a podnětného prostředí pro naše děti je tedy zodpovědnou
činností. Krása by měla mít stejnou hodnotu jako například účelnost. A pokud je pro nás
důležitá individualita dítěte a naše kultura, měly by patřit do skladby hraček právě především
panenky z našeho kulturního prostředí.
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1.2.2. Lidová řemeslná tvorba
Lidová řemeslná tvorba byla po dlouhá staletí jediným druhem výroby převážně
užitkových věcí, tedy předmětů denní potřeby. Předměty měly zcela jedinečný vzhled podle
potřeby a prostředí, kde vznikly a byly používány. Většinou se jednalo o ruční práci,
řemeslník byl přítomen celému procesu tvorby a osobně přebíral zodpovědnost za výsledný
výrobek, do kterého tak vkládal vlastní intenci a občas i kreativní nápady. K výrobě se
používaly zásadně přírodní materiály, které byly zpracovávány přírodním způsobem, a to
většinou za pomoci ohně, vody, vzduchu či poháněním lidskou energií. Řemeslník byl
odborníkem, který dobře znal technologické postupy a respektoval vlastnosti materiálu.
Hmotná zodpovědnost a čest řemeslníka byla na prvním místě.
Lidová tvorba je dodnes obdivovaná a ceněná, ale podmínky pro ni se změnily.
Průmyslová výroba vytlačila tu lidovou do pozadí. Původní charakter lidové kultury se
zásadně proměnil i s životním stylem a spotřební dobou. I tak je zde mnoho výrobců, kteří
navazují na lidovou tradici s novým moderním pohledem. (Zastávková, 1981).

1.2.3. Lidová panenka
Děti jsou po celém světě a nezávisle na sobě si hrají všude, tvoří si hračky a hry. Ty
se od sebe mnohdy moc neliší. Podstatný je však materiál a vzezření: „Nejuniversálnější
hračkou, kterou nacházíme dnes jako v minulosti ve všech částech světa, je panenka –
loutka.“ (Mišurcová; Fišer; Fixl, 1980, s. 7) Pokud dítě nějakou panenku potřebuje a nemá,
zhotoví si ji z toho, co má po ruce nebo co najde ve svém okolí. V některých zemích chudé
Afriky, například v Súdánu, si děti po staletí uplácají většinu hraček pouze z hlíny, a protože
zde chodí mnohdy nahé, vždy na nich najdeme viditelné genitálie. Eskymáci je balí do
kožešin a indiáni, ti je zdobili peřím atd., viz výše.
Příčinou toho, že děti mají zájem o „napodobeniny reálných věcí“, tedy hračky, jak
už ze zmíněného pojmu vyplývá, je nápodoba. Maminka nese koš s nakoupenou zeleninou
z trhu a malé dítě vedle ní. Dítě si vyrobilo svůj malý košík z šátečku, co mělo na krku.
Maminka ho má plný a holčička si ho jen nese. Až povyroste, dostane malý opravdový košík
a bude se snažit do něj klást zeleninu a vybírat ji stejně jako maminka, i když toho ještě moc
neunese. A až bude velká, ponese již plný koš a možná zvládne jednou celý nákup sama. Jak

12

rostou děti, s nimi rostou i tyto předměty. Hračky pomáhají dětem pochopit reálný život a
naučit se v něm žít. A proto se odvíjejí od kulturního prostředí.
V Čechách se jedná především o panenky ze dřeva, textilu, přírodnin a těsta.
Z dřevěných to jsou především panenky polínkové, vyřezávané a později soustružené. Dále
to byly také panenky krojované, tedy panenky, které nesly kroj daného města či oblasti.
(Mišurcová; Fišer; Fixl, 1980)
Nejen že si je tedy děti mohly vyrábět samy. Především je vyráběli rodiče a jejich
nebližší příbuzní. Tato tradice se pak v rodinách předávala. Každý do hraček promítal vlastní
představy, sny a zkušenosti. Tím vznikaly hračky rozmanité, nové techniky, dávalo to
tomuto řemeslu život. Teprve z této domácí tvorby vznikla nová odvětví. (Fixl; Opravilová,
1979)
1.2.4. Historie na území České republiky
Snaha o obrodu hračky začala již koncem 19. století. Do této doby bylo 80 % hraček
dováženo a jen 20 % pocházelo z domácí produkce. 19. století bylo nazýváno stoletím
hračky, zatímco 20. století stoletím dítěte a zaměřovalo se více na jeho potřeby. Muzea si
dala za cíl5 vzdělávat v této oblasti a tříbit obecný vkus. Ředitel brněnského muzea Jilius
Leischnig uspořádal první výstavu s názvem Hry a umělecké hračky (1904) a následně
výstavu Nových uměleckých hraček (1906), které se zúčastnili pražští umělci. Jedním z nich
byla Minka Podhajská se svými dřevěnými soustruženými panenkami/postavičkami ze
souboru Jihočeský statek. Ty měly typický kolorit. (Fronek, 2009)
1.2.5. Artěl
Na raném začátku 20. století vzešla od mladých českých umělců (Vratislav Hugo
Bruner, Alois Dyk, Jan Konůpek, Pavel Janák, V. V. Štech, Helena Johnová, Marie
Teinitzerová, Jaroslav Benda aj.) potřeba založit sdružení umělců zabývajících se uměleckou
tvorbou, a to konkrétně „moderní reflexí tradičního českého lidového umění jako jednoho
z kořenů národně svébytného, moderního, výtvarného výrazu a také dlouhodobý zájem
o tvorbu moderní hračky jako respektabilní disciplíny užitého umění.“ (Fronek, 2009, s. 10)

5

Podle Vídeňského stylu.
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Pojmenovali ho Artěl a symbolem se stal Brunnerův jelen ve skoku, hračka z jeho tehdejší
produkce, která byla všemi zakladateli obdivována.
Umělečtí perníkáři a hračkáři – tak zněly první prodejní pokusy sdružení Artěl6.
Vystoupili na plese roku 1908 prodejem uměleckého perníku, který navrhl Brunner. Po
zdařilé akci následovala kolekce jeho dřevěných soustružených hraček, které sám maloval.
Tato práce pro Artěl byla nezisková, ale odstartovalo to velké působení tohoto sdružení na
mezinárodních soutěžích, v časopisech i na domácí půdě v podstatě ve všech oblastech
užitého lidového umění, takzvaného „uměleckého průmyslu“.
Z panenek to byly hlavně dřevěné soustružené postavičky z různých krajů
s řemeslnou a tradiční lidovou tématikou. Dále panenky z dřevěných korálů a vyřezávané
panenky, vždy ručně malované. Tyto byly ale během pár let již zastaralé, a tak po první
sériové výrobě už žádné další nevznikly, protože poptávka po nich vymizela. (Fronek, 2009)
Jak už jsem zmínila, po druhé světové válce nastalo obrození hraček.
Přestávají být předmětem obchodní spekulace, ale stávají se stále důležitějším prostředkem
výchovy. S rozvojem výroby se hračky velmi rychle zdokonalovaly, to ale neznamenalo, že
hračky byly pouze kvalitnější. Výrobci začali chrlit hračky pro vysoký zisk. V Sovětském
svazu byl tedy zřízen první Vědecký ústav hraček. Ten měl za úkol hlídat, aby se vyráběly
hračky na základě těchto tří požadavků: pedagogické, hygienické, estetické. Byla zřízena
komise, která vybírala hračky do jeslí, mateřských škol a školních družin. (Elmanová, 1964)
Zatím co u nás byla snaha především o záchranu tradiční estetické hračky, ve
světě se po válce zrodil nový pojem, a to panenka Barbie.
1.2.6. Panenka Barbie
Někoho pobuřuje a jiní ji milují. Vše začalo roku 1945, kdy si Ruth Handlerová
všimla, že její holčička už si nechce hrát s panenkou miminkem a raději si hrála jen
s papírovou panenkou, kterou oblékala a představovala si, že je dospělá. V té době ještě
takovéto panenky pro děti na hraní neexistovaly. Navrhla tedy první podobu panenky, ta ale
byla odmítnuta z toho důvodu, že by pobuřovala. V Německu ale narazila, na štíhlou blond
panenku s bujným poprsím Bild Lili, která byla vyrobena podle příběhu emancipované dívky

6

Ruský termín označující sdružení pracovníků pro společnou výrobu.
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z kresleného seriálu. Panenka byla zamýšlena jako karikatura, která měla být pouze pro
dospělé jako sběratelský kus. Ruth Handlerová se jí inspirovala a vznikla první panenka
Barbie, kterou pojmenovala po dceři Barbaře. 4. března roku 1959 byla poprvé představena
na mezinárodním veletrhu hraček v New Yorku. Vyplnila díru na trhu a stala se nejznámější
hračkou světa. V čem byla jiná? Byla to kopie dospělé ženy, která nezahalovala žádnou část
těla. Byla symbolem emancipace, módní ikonou dívčího snu, symbolem ženské krásy. Právě
proto byla zavrhována, protože tvořila ideál krásy, který byl ale nereálný. (Drozdíková,
2010)
1.2.7. Panenka a její chápání ve společnosti
Na tomto místě chci udělat krátkou odbočku k poměrně nedávné historii, a mluvit
o pojetí hračky v době 50. – 80. let u nás. V tehdejší socialistické společnosti je snaha o
chápání hračky, potažmo panenky, jako dialekticky jednotný, podnikatelský a výchovný
předmět. Kvalita je ale ovlivňována například: kulturně politickými, bezpečnostními,
hygienickými, pedagogickými, estetickými, ekonomickými a technickými hledisky.

(Mišurcová; Fiše; Fixl, 1980, s. 26-28 ) Tato hlediska jsou stěžejní při návrhu, tvorbě, výrobě
a distribuci všech hraček.
Dnešní pojetí hračky má samozřejmě jiná kritéria, například výchovu k multikulturní
diverzitě, panenky z jiného kulturního prostředí mají děti naučit chápat rozdíly, škálu jiných
kultur, individualitu, mají učit hlubšímu porozumění lidských mnohotvárných vztahů a
zároveň ukazovat jednotu světa.
Je důležité si uvědomit, že ve společnosti, kde vládla tržní racionalita, to bylo
mnohdy pouze zboží, které mělo přinést zisk bez ohledu na další důsledky. To vedlo
společnost k vytvoření pravidel pro výrobu hraček. (Mišurcová; Fiše; Fixl, 1980)
1.2.8. Sdružení pro hračku a hru
Sdružení pro hračku a hru je samostatným právním subjektem působícím na našem
území. Bylo registrováno 18. prosince 1990 se sídlem v Praze.
Posláním tohoto sdružení je spojovat individuální a skupinové odborné zájmy
k řešení problematiky hry a hračky, její tvorby a užití. „Zabývá se především psychologickopedagogickými, zdravotně bezpečnostními, výtvarnými, výrobními a komerčními aspekty
herních předmětů s cílem podnítit růst kvality hraček na trhu a působit na zlepšení jejich
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sortimentní skladby v zájmu rozvoje dětské osobnosti a hodnotné hry vůbec.“ Dále usiluje
o informování široké veřejnosti o této problematice tím, „že pořádá různé druhy odborných,
doplňkově vzdělávacích a společenských akcí, podporuje studijní, ediční a propagační
činnost, poradenskou a informační službu.“ (Sdružení pro hračku a hru, 2001, s. 2)
Z jejich výzkumu vyplývá, že k roku 2008 bylo v tomto družstvu přihlášeno 6 firem
či výrobců autorských panenek či loutek a jedno sdružení. (internet 7.)
Všichni uvedení výrobci mají autorská práva na své výrobky a mají aktualizované
webové stránky.
1.3. Dnešní výrobci panenek
Panenky povětšinou vyrábí nadšenci pro tuto krásnou práci a nejčastěji ženy, které
se pohybují či pohybovaly v pedagogické praxi. Vybrala jsem malý příklad těch
nejvýznamnějších tvůrců panenek na našem území, plus jeden zahraniční – Christinu
Cevales-Labonde. Uvádím ji zde hlavně proto, že její příběh, kterak se dostala k panenkám,
je krásným příkladem, jak nápodoba a správný vzor může působit na to, jakou cestou se
v životě dáme.
U každého autora uvádím webovou stránku, pokud ji má, a krátký příběh o tom, jak
se k panenkám dostali či proč je tak oslovuje právě tato práce. Velkou část výrobců znám
osobně, u některých jsem byla i na semináři.
1.3.1 Christina Cevales-Labonde
Narodila se v roce 1956 a pracuje jako učitelka v mateřské škole. Její rodina se
věnovala výrobě dřevěných hraček, na které vzpomíná ve své knize. Sama od dětství
pozorovala, jak maminka háčkuje a vyrábí hračky. Později sama vlivem těchto dětských
vzpomínek zatoužila pokračovat ve výrobě po svém a vytvořila „pohyblivé panenky
s přátelským výrazem“. Nyní již více jak 20 let vyrábí malé pohyblivé panenky, domečky a
jiné hračky. Také vede spoustu praktických kurzů, kde učí postupy výroby pohyblivých
panenek. Dodnes vydala již 4 knihy zabývající se panenkami a hračkami. (Cevales-Labonde,
2013)
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1.3.2 Dana Hanušová - http://betlem-textilni.mypage.cz
Je jedním z posledních, ne-li poslední výrobce lidových krojovaných panenek a
betlémů v Čechách. Dostala na ně nově také certifikát Prácheňsko-regionální produkt. Jsou
to malé postavičky zdobené reprodukcemi zjednodušeného prácheňského kroje.
Dana Hanušová žije v malé vesničce Kocelovice v jižních Čechách s tradicí dudáků.
Má malý statek, kozu a tři syny. Právě proto, jak sama říká, ráda šije panenky, které jí
nahrazují ženskou energii za holčičku, kterou nikdy neměla.9
1.3.3 Hana Ženíšková - http://www.ovcipanenky.cz
Vystudovala speciální pedagogiku a 5 let učila na základní škole. Nejvíce ji oslovilo
setkání s holandskými lektory waldorfské pedagogiky. Naučila se holandsky a osvojila si
základní techniky pro tvorbu waldorfských panenek.10 Ty začala vylepšovat jak po
vzhledové, tak po technologické stránce. Zanechala profese učitelky a na plno se začala
věnovat pouze panenkám. Vyrábí panenky podle waldorfské filosofie. Nyní je
nejváženějším zástupcem a výrobcem tohoto typu panenek u nás. Vede kurzy, prodává střihy
a materiál, stále tvoří panenky, hračky a dekorativní předměty z ovčí vlny. Mimo jiné byla
oslovena i Bárou Hrzánovou, pro kterou vytvořila panenku podle její divadelní postavy ze
hry Hrdý Budžeš.11

1.3.4 Lída Špačková - http://lidoll.cz
Vystupuje pod značkou „ZAČALA“. Šije panenky na zakázku podle fotografie
budoucího majitele a sama s nimi praktikuje terapii. K panenkám se dostala přes vlastní
životní příběh, skrze který je i propaguje.

9

Vyplynulo z rozhovoru s Danou Hanušovou.

10

Jsou to šité panenky z přírodních materiálů s žádným, nebo jen velmi jemně naznačeným obličejem,

vyplněné především ovčí vlnou. (z praxe)
11

Vyplynulo z rozhovoru na kurzu Hany Ženíškové.
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Panenky jsou z bavlněné látky s vlásky z vlny. Mají reálné oblečení a malovaný
obličej s výraznýma očima. Hlavička a tělo jsou v poměru 1:2. Panenky si můžete objednat
ve dvou velikostech, a to 40 cm (1790 Kč) a 60 cm (1809 Kč). (internet 9.)
1.3.5 Persona dolls
Jedná se o metodu práce s panenkami Persona dolls (panenka s duší). Jsou to
panenky šité z látky ve velikosti zhruba 3letého dítěte, což někdy u dětí vzbuzuje dojem, že
jsou skutečné.
Projekt má za cíle skrze rozhovory s panenkou a vědomou práci:
1. Posílit sebevědomí dítěte ve vztahu k jeho vlastní identitě a identitě jeho
blízkých.
2. Umožnit dětem zažít rozmanitost.
3. Podnítit kritické myšlení vůči předsudkům, jednostrannosti a diskriminaci.
4. Podpořit děti, aby vystupovaly proti předsudkům a diskriminaci. (Persona
dolls, 2015, st. 10)
1.4. PRAVIDLA PRO VÝBĚR ČI VÝROBU PANENKY
Kritéria pro výběr hračky na základě stanovených zásad dnes vymezuje mezinárodní
organizace International Council for Children´s Play (ICCP 2008). Kritérii jsou například:
věk dítěte, vhodnost materiálu, velikost, tvar a barva hračky, pevnost a trvanlivost hračky,
skladba aktuálních hraček, konstrukce a mechanika, využití fantazie, srozumitelnost, škála
herních možností, bezpečnost, cena a hodnota hračky. (Opravilová, 2004) Já tuto škálu
použiji pro konkrétní oblast hraček, a to panenky.
1.4.1. Věk dítěte
Věk dítěte je určitě jedním z nejdůležitějších aspektů při volbě hračky. Je nutné
podotknout, že to není jen číslo, ale především individuální zralost a vyspělost dítěte.
Hračky můžeme dělit podle věku dítěte například na kojenecké, batolecí, předškolní,
hračky pro mladší školní věk, starší školní věk, mládežnické a dospělácké. (Suchánková,
2014)
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Na svých stránkách12 je také rozčleňuje Hana Ženíšková, autorka panenek z ovčí
vlny a textilu: panenky pro nejmenší, půlroční, roční, dvou až čtyřleté, pěti až šestileté,
panenky každého věku, panenky jiné barvy pleti, panenky „když přijde sourozenec“,
skřítkové a pomocníčci.
Každý věk má svá specifika, která by měla hračka respektovat. Zároveň by však měla
dítě rozvíjet v co nejvíce oblastech a navazovat na úroveň jeho individuálních potřeb.
(Suchánková, 2014)
1. Kojenecké období
Jeho nejdůležitějším cílem je získání důvěry ke světu. Říkáme mu období
senzomotorické inteligence. Zrak, hmat a sluch se rozvíjí a diferencuje hned od narození a
dítě k tomu potřebuje vhodné stimuly. (Vágnerová, 2007)
Schopnosti a zájem dítěte se tedy zaměřují na reakci na pohyb a zvuk, vnímání a
sledování a následně uchopení předmětů. Ty by měly mít bezpečné a oblé tvary
z omyvatelných materiálů. Chrastící či kousací panenky, figurky a zavěšené postavičky či
víly. (Sdružení pro hračku a hru, 2001, s. 46)
2. Batolecí věk
Batolecí hra je individuální. Dítě zatím zvládá jen duální vztah, a proto si i
v kolektivu hraje s hračkou samo. Protože dítě vše kolem sebe zkoumá ústy, toto období
nazýváme také orální. V tomto věku mají veliký význam pohybové dovednosti. Dítě už se
nepoutá na jedno místo. Objevují se první emoce a rozvíjí se sémantická řečová složka.
(Vágnerová, 2007)
7 – 12 měsíců
Hra je hlavně poznávací. Dítě pozoruje a poznává vlastnosti věcí okolo sebe. Teprve
kolem jednoho roku začíná napodobovat to, co dělají ostatní, a to většinou běžnými
předměty (míchání lžičkou). Podle Pugnerové; Kvintové (2013, s. 37) „je důležitá
smysluplnost věcí, které dítě kolem sebe má, a potřeba vnější struktury věcí.“

12

http://www.ovcipanenky.cz/
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Dítě nově sedí, leze, vstává a pokouší se chodit. Předměty vkládá do úst, pozoruje je,
hází či otlouká.
Hraček by mělo mít dítě v zorném poli méně. Čím jich bude mít před sebou méně,
tím lépe se na ně bude koncentrovat a poznávat jejich vlastnosti. (Bom; Huber, 2011)
Panenky pro tento věk by měly být lehké, malé, houževnaté, oblé a omyvatelné,
protože dítě ještě není koncentrované a zacházení s nimi je necitlivé. Panenky či figurky by
měly být snadno uchopitelné a snadno manipulovatelné, z rozličných materiálů, barev a
tvarů. (Mišurcová; Fišer; Fixl, 1980)
1 – 3 roky
Rozvíjí se samostatnost. Dítě vstává, chodí a běhá. Začíná artikulovat a opakovat
slova. Vnímá a rozpoznává zvuky, naslouchá vyprávění, sestavuje věty. Objevuje funkce
panenek a hraček. Vnímá barvy, tvary a kvality.
Panenky pro tento věk už mohou mít nějaké jednoznačné příslušenství (např.
hřeben). Mají být z příjemných materiálů. Ke konci tohoto období už mohou být maňásci či
loutky. (Sdružení pro hračku a hru, 2001)
3. Předškolní věk 3-6 let
V předškolním období se diferencují vztahy ve společnosti. Dítěti se rozvíjí
představivost. Je to fáze fantazijního zpracovávání informací. Ještě nemá logické myšlení.
Důležitá je hra symbolická, která dítěti umožňuje prožívat v bezpečném prostředí různé
problematické situace. Vyvíjí se paměť ve všech složkách a emoční inteligence. (Vágnerová,
2007)
Toto období se dá dělit na dvě věková rozhraní. První je kolem 3-4,5 roku, a to je
nástup do mateřské školy. Druhé je příprava na školní docházku, dovršení 6 let a nástup do
základní školy. V tomto období se rozvíjí šedá kůra mozková. V závislosti na tom se mění i
motorický vývoj dítěte a stavba těla. Z měkkého baculatého tělíčka se postupně stává
pevnější postava, prodlužují se končetiny a pohyb, který se zdokonaluje, je pro dítě to
nejdůležitěji. (Plevová, 2008)
Hra se neustále proměňuje a je více strukturovaná a organizovaná. Toto období lze
nazývat „zlatým věkem hry“, neboť dítě si nehraje již samo, ale dostává se také ke hrám
skupinovým, ve kterých je buď vedeno, nebo již hru dokáže vést. Tematická škála je již
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rozšířena o oblasti různých zaměstnání či námětů, které mohlo dítě jen letmo slyšet či
zahlédnout v televizi. Hlavně se hra obohacuje o náměty sdílené mezi sebou s dětmi
hrajícími si ve skupině. Dítěti už nestačí jen samotná panenka. Čím je dítě starší, tím víc si
všímá detailů a ke hře potřebuje spoustu vybavení, které si je schopno vyrobit či zaopatřit i
samo. Hraje si účelně s předměty denní potřeby. Podle autorů Mišurcové, Fišera a Fixla je
nejideálnější panenka pro tento věk 20-30 cm dlouhá a 150 g těžká, látková, omyvatelná
s přirozeným dětským výrazem ve tváři a s končetinami pohyblivými v kloubech. K panence
by měla být postýlka, oblečky a jiné vybavení. Také jsou oblíbené malé cestovní panenky. Je
dobré doplňky vybavovat citlivě a postupně pro zintenzivnění dobré a bohaté hry. Zavírací
oči, zvuky, elektronické pohyby, pravé vlásky či hlas nejsou vůbec důležité. Jsou jen slabou
náhražkou toho, co se může odehrát v dětské fantazii. Mechanika děti rychle zaujme, ale
také velmi rychle omrzí a k tematickému obohacení hry nepřispívá.(1980, s. 23)
V tomto věku potřebuje každopádně dítě více panenek různých velikostí. Ta největší
pak pečuje o ty menší. (Elmanová, 1964)
4. Mladší školní věk
Rozvíjí se inteligence, logika, pohybové a smyslové vlastnosti. Dítě už se profiluje
podle svých zájmů. Projevuje se estetika osobnosti, tvůrčí a výtvarné zájmy nebo technické
a konstrukční zájmy, sportovní aktivity, chovatelství, hudební zájmy aj.
Panenky už mohou mít technické parametry. Oblíbené už jsou těžší a větší panenky.
Mohou mít širokou škálu doplňků, ale preferují se ty tvořivé. Děti si už mohou samy šít a
navrhovat oblečky, vyrábět domečky a nábytek, upravovat účes atd. (Sdružení pro hračku a
hru, 2001, s. 47)
1.4.2. Bezpečná hračka
Dnes je možné sehnat hračky opravdu různorodé. Mnohé vyrobené v zahraničí a tím
možná i z jiného kulturního prostředí, jako například hračky z Asie. Nejen odtud je na trhu
mnoho plastových a mnohdy nekvalitních i zdraví nebezpečných hraček. O jejich kontrolu
se stará Česká obchodní inspekce13 (ČOI), která stanovuje kritéria pro bezpečnou hračku.
V současné době je trh přesicen množstvím plastových hraček, odborníci je ale pro děti

13

http://www.coi.cz/nakupujeme-bezpecne-hracky-nk399/ (P1)
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kupovat spíše nedoporučují, alespoň do věku 3 let. Na druhou stranu plastové hračky jsou
praktické pro svou omyvatelnost. Vhodné jsou především hračky ze dřeva a textilu, které
navozují příjemné dotykové zážitky. Oblíbené hračky bývají totiž většinou příjemné na
dotek, měkké, hebké či teplé a lahodí oku. Ideální je, aby dítě vastnilo hračky z široké škály
materiálů které umožňují bohaté dotekové zkušenosti. (Suchánková, 2014)
1.4.3. Materiály a techniky jejich zpracování či výroby
Textil – existuje nepřeberné množství druhů, barev i textur. Je to jeden
z nejvhodnějších materiálů pro výrobu panenek – trvalý, teplý, měkký, příjemný a přitom
velmi pevný. Je to materiál dětem známý, protože se s ním denně setkávají. Je pro ně
pochopitelný. Upřednostňujeme textil z přírodních vláken. Dá se s ním pracovat mnoha
technologickými postupy. Ne vždy je ale omyvatelný. Je potřeba vždy vybírat pečlivě.
(Hexell, 2015)
Některé látky mohou pouštět barvu či vlákna, takové pak nejsou vhodné na výrobu
panenek pro malé děti.
Moderní je vyrábět panenky z použitého textilu: ponožky, punčochy, rukavice,
silonky aj.
Samotvrdnoucí hmoty – Po mém pokusu o panenku ze samotvrdnoucí hmoty jsem
byla zklamaná. Materiál při práci na vzduchu začal u menších věcí praskat. Choval se jako
keramika. Po zaschnutí byl velmi těžký a studený. Z mých zkušeností, ze kterých vycházím,
mi nepřijde vhodný pro výrobu panenek.
Dřevo – na panenky se spíše používá dřevo vyschlé, protože zpravidla vznikají méně
trhliny tím, jak dřevo prosychá a mění se v něm pnutí. Pro ruční vyřezávání je lépe zvolit
dřeva měkčí: borovice, topol, lípa. Zároveň nemají tak výrazné letokruhy, které by mohly ke
konci spíše rušit. (Hillyer, 2006)
Ovčí rouno – používá se zpracované. To znamená, že ostříhané rouno se musí
několikrát vyprat, zbavit nečistot a mastnoty - lanolinu. Po každém praní je potřeba trháním
dostat z vlny větší nečistoty a tím zase vlnu načechrat. Tento proces je dobré alespoň třikrát
opakovat a pak vlnu vyčesat na nějakém česacím stroji. Teprve pak je surová vlna buď
připravena k použití: plnění, filcování, zdobení, barvení, nebo se z ní dalšími
technologickými postupy tvoří například filc, či spředením na kolovratu vlněná příze.
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Výhodou ovčího rouna oproti jiným materiálům k plnění je, že udržuje teplo a tvar, hračky
jsou příjemnější na dotek.
Filc – látka ze zpracované ovčí vlny. Ta se v jemných vrstvách pokládá do kříže na
sebe a se spojením mýdlové pěny se následně krouživými pohyby uhlazuje a „filcuje“ do
tenké látky. Proces ruční výroby je nejen časově, ale i technologicky náročný. Zato ale velmi
kreativní. Mohou pak vznikat originální přírodní látky s barevnými vzory či obrazy.
Plody – rozdělila bych je na jedlé a nejedlé. Nejedlé plody dostupné v našich
podmínkách jsou: kaštany, žaludy, vyschlé dýně, ořechové skořápky a šišky. Jedlé plody:
šípky, jeřabiny, ořechy, sušené ovoce.
Přírodniny – sláma, seno, sušené i čerstvé květy, šustí, skořápky, perly, mušle, to jsou
všechno materiály vhodné pro výrobu s malými dětmi. Práce je kreativní a při správné
technice pojení materiálů mohou být hračky bezpečné i celkem trvalé.
Papír – vyrábí se z mechanicky i chemicky zpracovaných vláken buď dřevin, lnu či
bavlněného odpadu. Je mnoho druhů papíru a oblastí, kde se papír využívá. Pro účel výroby
panenek je to ale převážně tvorba z papírové hmoty – papírmašé, která se nejčastěji vyrábí
z rozmělněné papírové kaše nebo papírového prášku (dá se zakoupit v papírnictví) a pojící
hmoty – lepidla. Dále je upravuje kašírováním nebo stříháním, řezáním, překládáním a
následně zdobením. (Leština, 1997; Pedevilla, 2011)
Vosk – včelí vosk je úžasný materiál, krásně voní a je příjemný na dotek. Po zahřátí
se chová jako plastelína. S dětmi s ním pracujeme každý týden. Postavičky se vyrábějí
snadno. Můžeme dosáhnout krásných detailů. Po zaschnutí je vosk tuhý, ale křehký.
Výrobky dlouho nevydrží. Včelí vosk je zdravotně nezávadný.
Kov – je studený, tvrdý a těžký materiál, oxiduje, musí se chemicky ošetřovat
různými nátěry a na kůži zanechává pachuť14. Z těchto důvodů není vhodný jako materiál
na hraní pro malé děti.
Hlína – děti v Africe si vyrábějí panenky z hlíny, která po vyschnutí popraská a
rozpadne se. Je to ale skvělý materiál pro kreativní tvorbu a pak spontánní hru s panenkou.
Dá se neustále předělávat a měnit. Hlína do sebe vstřebává okolní teplo, i když je povahou

14

Vědomosti z absolvované střední uměleckoprůmyslové školy – obor kovář zámečník
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studená. Děti berou výrobek jako hru s pískem, nemají problém s tím, že se po čase zase
rozpadne.
Keramika – s keramikou jsem pracovala mnoho let. Keramické hračky jsou studené
a tvrdé, přesto ale křehké. Z těchto důvodů to není vhodný materiál pro hračku předškolnímu
dítěti. Mohou se z nich odlamovat při nárazech malé ostré kousky.
Těsto – zdobilo se peřím či rozcupovaným motouzem. Těst je mnoho druhů:
vizovické, slané, kynuté. Některé panenky se dají po upečení sníst, jiné ale ne a vydrží velmi
dlouho.
1.4.4. Velikost
Velikost a hmotnost by měla odpovídat vyspělosti, věku, velikosti a zručnosti dítěte.
Čím je dítě menší, tím menší jsou i panenky. Nikdy ale ne tak malé, aby je mohlo dítě
spolknout. (Neuschütz, 2000)
1.4.5. Tvar a barva
Všeobecně platí, že výrobek musí ladit oku celkovým vzezřením. Tvar panenky pro malé
děti by měl být co nejjednodušší a postupně by se měl konkretizovat podle stáří dítěte. Měl
by vždy být co nejvíce podobný lidskému vzezření, ale u panenek se mnohdy upravují
velikosti hlavičky vůči tělu 1:4, což znám z praktických zkušeností15. Ideální poměry
panenek nejsou, ale například výrobci waldorfských panenek mají tabulku, podle které je
možné zvětšovat panenky dle potřeby a při tom zachovat správný poměr těla. (Neuschütz,
2000)
Tabulka 1 Tabulka poměrů těla (Neuschütz, 2000, s. 128)

Velikost
A
B
C
D

15

délka
16 cm
24 cm
32 cm
40 cm

šířka
5 cm
7 cm
9 cm
11 cm

délka trupu
7,5 cm
11,3 cm
15 cm
19 cm

šířka stehen
2,3 cm
3,2 cm
4 cm
5 cm

prsty
1,7 cm
2,3 cm
3 cm
6 cm

Záleží, jestli tvoříme miminko, či starší holčičku. Je všeobecně známé, že poměr hlavičky se

s věkem mění.
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1.4.6. Pevnost a trvanlivost
Je samozřejmé, že u všech panenek preferujeme co nejdelší životnost. Ta se odvíjí
například od druhu panenky a materiálu.
1.4.7. Skladba aktuálních hraček
Měla by být prvním krokem k výběru nové hračky. Měli bychom si uvědomit, jaké
panenky již dítě má a jakým způsobem si s nimi hraje. (Suchánková, 2014)
1.4.8. Konstrukce a mechanika
Jak jsem již uváděla (s. 26)je pro zdravé dětství důležité, aby dítě mělo „pravé“
zážitky. Tím se rozumí ty zážitky, které jsou reálné, a dítě je snadno dokáže zpracovat.
Nejdůležitější jsou smyslové vjemy (hmat, sluch, čich, chuť, zrak). Když dítě pocítí
pravou vůni lesa, květin či koření. Nebo rozezná zpěv ptáků, hlas matky. Pravá zkušenost je
spadnout a vstát, rozjet se na tříkolce, udržet se na jedné noze, lézt a šplhat, zmoknout a
uschnout, být hladový a najíst se. Dosáhnu na větev pro jablko, když si stoupnu na špičky,
anebo ještě nejsem dost veliký? Tomu všemu dítě rozumí. A svět musí být opravdový a
srozumitelný. Tak i konstrukce panenek by měla vycházet z reálného světa.
Kdysi mi jedna paní, která vyrábí panenky, řekla, že panenka musí mít tvrdou
hlavičku, která nejde promáčknout. Když jsem se zeptala proč, odpověď byla tak prostá:
„Sáhni si na hlavu.“ Naše hlava je tvrdá a pevná a stejně taková by měla být i hlava panenky.
Pokud do někoho vrazím hlavou, tak to bolí. A pokud bude mít panenka tvrdou hlavu a
někoho s ní praštím, taky by to mělo bolet. Pokud panence šlápnu na hlavičku, bude mě to
také bolet a tím se naučím, že na hlavu se nestoupá a s panenkou se nebouchá. Nebudu to
tak dělat ani svým kamarádům.
Pokud bude hlavička měkká a promáčknutelná, nedej bože dutá, co se tím dítě naučí?
Že když ji silou zmáčknu, zase se napraví a nic se nestane. Tak to ale v reálném životě není.
A to je jen jeden příklad.
Děti dnešní doby musí zpracovávat i mnoho „nepravých“ zkušeností. A to mohou
být třeba umělé vůně, materiály, chutě, ale také zvuky. Těchto vjemů se nejde zbavit. My
bychom měli mít za cíl je eliminovat tak, aby u dětí byla velká převaha těch „pravých“.
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Plastové panenky umožňují plakat, mluvit, smát se. To ale nejsou reálné reakce na
hru. Představme si situaci, že dítě do panenky bouchá a ona se vždycky po bouchnutí
zasměje, protože dítě bouchne do čidla, které reakci spouští.
Při výběru či výrobě hračky bychom měli zvážit, zda vymoženost, kterou panenka
oplývá, odpovídá reálnému světu a hře. Klouby panenky by neměly být ohebné do
nepřirozených poloh (u měkkých hraček by se měly vrátit do původní polohy hned po
upuštění končetiny). Panenka by neměla jít deformovat. Takovýto zážitek totiž neodpovídá
reakci lidského těla. (Bom; Huber, 2011)
Pokud chlapec dostane například natahovacího panáka, pobaví se tím, ale naučí se
toho méně, než když dostane hadrovou panenku. Ta mu nabídne širokou škálu možností
péče a hry. (Elmanová, 1964)
1.4.9. Fantazie
Ze své zkušenosti vím, že u panenek vždy méně znamená více. Jak jsem již zmínila
v odstavcích výše, čím konkrétnější panenka je, tím více profiluje hru s ní. Pokud má
například zavírací oči ve vodorovné poloze, nikdy se jí nepodívám do očí, pokud ji budu mít
v náručí či v postýlce. Sama si vzpomínám, že jsem v dětství takovou měla a toto mně přesně
vadilo. Malým dětem vůbec nevadí, pokud panenky nemají kloubové končetiny, nevydávají
zvuky či nemají obličej. Waldorfské panenky například obličej nemají nebo jen v základních
rysech a jsou u dětí velmi oblíbené. Z výzkumu zabývajícím se panenkami, který je součástí
diplomové práce Mgr. Dany Zborníkové, vzešlo, že dětem mnohdy vadily rysy obličeje či
obličej sám. (2014, s. 67)
1.4.10.

Srozumitelnost

Z mého pozorování hry s panenkou vyplynulo, že dítě by mělo vědět, zda je panenka
člověk, víla, skřítek či zvíře. Měla by to být dítěti známá postava, které rozumí. Obchody
často nabízí výrobky, které mají lidské tělo, ale zvláštní polozvířecí hlavu. Jak se potom mají
s tímto tvorem bavit? Jak s ním zacházet?
1.4.11.

Škála herních možností

Tu určuje v první řadě panenka sama, ale především její vybavení a doplňky. Čím
více má panenka doplňků a čím různorodějších, tím více nabízí herních možností.
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U panenky je například velmi dobré, pokud má dlouhé vlásky, které se dají
opakovaně upravovat.
K základnímu vybavení panenky – miminka patří: oblečení, nosítka, kočárky,
postýlky, peřinky, lahvička, hračky pro miminka, plínky aj. vybavení, které se používá
k miminkům.
K vybavení velké panenky – holčičky patří: hřeben, gumičky, sponky, oblečení,
nosítko, postýlka, kočárek, malé nádobíčko. Hra se dá propojit i s jinými hračkami, jako jsou
auta, hračky z gastronomie a různé stavebnice, ze kterých panence můžeme postavit hrad.
Velká panna si může hrát stejně tak na školu a mít vlastní aktovku a učebnice.
K malým panenkám patří naopak velké věci, jako je: domeček, nábytek, autíčka,
houpačky, kapsičky na panenky. Může být také oblečení. (Sdružení pro hračku a hru, 2001)
Je dobré s dětmi udělat obrázkový seznam hraček, aby bylo vidět, kterých hraček má
hodně a jaké mu chybí. (Soukupová a kol., 2015)
1.4.12.

Bezpečnost

Bezpečnost by měla být jedním z prvních kritérií při výběru i výrobě panenky. Patří
mezi ně nejen hygiena a udržování hraček v dobrém stavu, ale také kritéria, která jsou udána
ČOI. Každá hračka prodávaná v obchodech by měla mít označení CE, a to znamená, že
splňuje všechna tato kritéria a není u ní:
• Možnost spolknutí malých částí: Hračka, u které je oprávněný předpoklad, že ji
bude dítě vkládat do úst, nesmí mít odnímatelné části o takovém rozměru, aby při hře hrozilo
riziko, že je dítě vdechne nebo spolkne.
• Střižná místa: Mezi jednotlivými částmi hračky pohybujícími se proti sobě musí
být dostatečné mezery nebo taková tolerance, aby nemohlo dojít např. ke stlačení či
přiskřípnutí prstů či jinému podobnému zranění.
• Nevhodné materiály: Hračka vyrobená z tvrdého polymerního materiálu nesmí mít
ostřiny způsobené špatným opracováním vtoku při výrobě, o které se může dítě při
manipulaci poranit.
• Ostré hrany: Hračka nesmí mít žádné ostré hrany, o něž se může dítě poranit.

27

• Obsah nebezpečných látek: Hračka určená pro děti nesmí obsahovat více než
0,1 % hmotnostních např. esterů kyseliny ftalové nebo podobných látek, které mají
nepříznivé účinky na vyvíjející se organizmus malých dětí, nebo těžké kovy v nadlimitním
množství.
• Nevhodná konstrukce způsobující možnost udušení: Hračky hemisférického
tvaru, např. ve tvaru misky, šálku či poloviny vajíčka ap., které mohou překrýt nos a ústa
malého dítěte a vytvořit vzduchotěsný uzávěr, musí být opatřeny bezpečnostními prvky
zajišťujícími, že nedojde k udušení, jako např. dírkami, vroubkovanými okraji, vnitřními
přepážkami a podobně.
• Zapáchající hračky: Hračky nevyhovující hygienickým požadavkům např.
vysokým obsahem uhlovodíků nejsou sice nebezpečné ve smyslu ohrožení zdraví dítěte, ale
vydávají natolik nepříjemný zápach, že snižují užitné vlastnosti výrobku. (internet 6.)
1.4.13.

Cena a hodnota

Je dobré zvážit cenu věci podle trvalosti hračky. To platí i u panenek. Papírové
panenky, které vydrží jen na chvíli, je dobré koupit levné a ne sběratelské kusy.
Dlouhodobější panenky na spaní a cestování pro malé děti, které se časem poničí a zašpiní,
si zaslouží rozumnou cenu vs. kvalitu. Velká panna pro předškolní dítě, která bude dobrým
přítelem na několik let, si zaslouží větší investici. Zároveň by se dětem neměly dostat do
rukou na hraní vzácné a extrémně drahé kusy, kterých si vážíme a mrzela by nás jejich ztráta
či poškození. (Mišurcová; Fišer; Fixl, 1980)
1.4.14.

Ekologický dopad

Zátěž životního prostředí je potřeba hodnotit tzv. od kolébky do hrobu – od výroby
hračky (zejm. energetická a materiálová náročnost), její dopravy k cílovému zákazníkovi
(emise škodlivých látek do ovzduší, produkce CO2, zábor půdy pro silniční síť apod.), jejího
užití až po nakládání s ní jako odpadem (např. PVC patří do nebezpečného odpadu, baterie
do elektroodpadu apod.). Z tohoto důvodu hraje roli i opravitelnost hračky a její životnost
a rozložitelnost v přírodě.
„Jednoduchá rada zní: nakupovat s rozmyslem. Je potřeba do obchodů s hračkami
chodit s trpělivostí, pokud jdeme s dětmi, a být předem domluvení, co chcete.“ (Soukupová
a kol., 2015, s. 13)
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1.5. Certifikační programy pro výběr bezpečné či ekologické hračky:
Nenechte se zmást spoustou různých značek. K důvěryhodným značením týkajícím
se bezpečnosti patří například tyto dvě (s CE tři) uvedené značky, které zde parafrázuji.
Nejsou však značkou ekologičnosti (na rozdíl např. od FSC a některých značek na textilních
hračkách. Ty však zase nejsou certifikovány na bezpečnost).
Značka shody EU - označení CE deklaruje, že hračka byla posouzena s ohledem
na bezpečnost. Důvěryhodnost nelze brát spolehlivě právě proto, že jde „pouze“ o prohlášení
výrobce. Navíc u výrobků není testována řada chemikálií a aditiv.
Pozor na záměnu! Čínští dovozci ale záměrně vymysleli svou vlastní značku „China
export“, která má stejná písmena, jen umístěná blíže u sebe (u označení CE se prodloužená
kružnice obou písmen protne). Takové výrobky pak samozřejmě neprošly posouzením shody
s českými/evropskými normami!
Správná hračka Označení Správná hračka uděluje Sdružení pro hračku a hru,
Asociace předškolní výchovy a Unie výtvarných umělců ČR. Ti hodnotí v první řadě
pedagogicko-estetické hledisko. Dále musí vyhovovat ze zdravotně-bezpečnostních a
funkčních hledisek.
Bezpečná a kvalitní hračka „Značka je zárukou zvýšené úrovně bezpečnosti,
zdravotní nezávadnosti a kvality hračky. Značku výrobkům propůjčuje na dobu 3 let garant
certifikace - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. – odštěpný závod Zkušební
ústav lehkého průmyslu. Značka je též součástí programu Česká kvalita. Aby hračky získaly
tento certifikát, jsou v nezávislé laboratoři přezkoumány (jak jejich bezpečnost, tak jejich
zdravotní nezávadnost a hořlavost). Pokud tedy vidíme hračku označenou tímto logem,
můžeme si být zcela jistí, že neznamená pro dítě žádné zdravotní riziko.“ (Soukupová a kol.,
2015, s. 9-11)
1.6. Některé tradiční řemeslné techniky a řemesla
1.6.1. Řezbářství
Je to starověké umění, které můžeme nalézt v každé nám známé kultuře po celém
světě. Prolíná se v něm řemeslnost i umění. Řezbářství se netýká pouze dřeva.
Z prehistorických dob se nám zachovaly například plastiky z mamutích klů či sobích rohů.
(Hillyer, 2006)
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Je mnoho technik dřevořezby. Nás nejvíce zajímá základní ruční vyřezávání, které
je jednoduché na techniku i nástroje. Stačí vám k němu kvalitní, ostrý řezbářský nůž, pila,
kreslicí potřeby, nástroje pro konečnou úpravu, například smirkový papír a upínací zařízení,
budete-li ho potřebovat. Pro konečnou povrchovou úpravu dřeva je dostupná veliká škála
olejů, laků či vosků. Volíme samozřejmě ty, které jsou zdraví nezávadné a doporučené pro
děti. (Denning, 2013)
1.6.2. Kašírování
Je to technika práce s papírem. Pruhy měkkého papíru (novinový, toaletní, hedvábný
aj.) namočíme do pojidla – lepidla a klademe na formu ve vrstvách na sebe tak silných, jak
je potřeba, aby byl výrobek pevný. Pokud používáme papír tištěný, poslední vrstvu můžeme
pokrýt jednobarevným papírem pro pozdější úpravy. Formou mohou být jakékoliv
předměty, které buď ve výrobku zůstanou (například pet lahve), nebo které se dají z výrobku
odstranit (nafukovací balónky), nebo formy, z kterých pak vytváříme negativ. (Pedevilla,
2011)
1.6.3. Krejčovství
Je to staré řemeslo, které se zabývalo vytvářením především šatů z textilních
materiálů. Existovali také punčocháři, kabátníci, kloboučníci, šmukaři a vetešníci. Všechna
ostatní krejčovská práce byla jen okrajovou tvorbou krejčích. Krejčí využívali ke své práci
pouze ruční techniky šití. Proto toto řemeslo vytlačil tovární průmysl s novým šicím strojem.
(Zikmund, 1909)
Uvádím ty, které dále používám v praktické části, a je dobré je vysvětlit.
1.7. Gender
Panenka je především dívčí hračkou, ale malí chlapci si s ní také hrají. Následně ji
většinou nahradí medvídkem či panenkou v nějaké jiné zvířecí či fantazijní podobě.
(Mišurcová; Fišer; Fixl, 1980).
Dívky mají přirozený sklon si s panenkou hrát. Je ale důležité, pokud si s panenkou
hrají chlapci, nedoprovázet tuto hru žádnými negativními komentáři, posunky či pohledy.
Právě proto, že panenka patří mezi nejlepší výchovné prostředky. (Elmanová, 1964)
Genderové rozdíly ve hře se dají pozorovat již v batolecím věku. Nejvíce jsou ale
pozorovatelné v předškolním věku, kdy si děvčata hrají více s panenkami, které krmí a
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oblékají, vozí a starají se o ně. Chlapci preferují panáčky superhrdiny, se kterými je hra
mnohem divočejší a plná pohybu s doprovodnými zvuky či komentáři. Ve hře je někdy
pozorovatelná i mírná agrese. (Janošová, 2008)
Ve své praxi často pozoruji, že chlapci si ještě někdy kolem 3-4 let s dívkami a
panenkami hrají na rodinu. Později je používají také, ale hra s nimi je často posměšná,
agresivní a má dívky provokovat. Například chlapci v mé praxi panenky pekli v troubě,
prodávali je, opíjeli je apod.
1.8. Hra s panenkou
Hry s panenkou nejsou jen napodobivé, jsou tvůrčí. Prohlubují lásku k dětem,
rozvíjejí city, fantazii, řeč, vkus i cenné povahové vlastnosti, jako je pečlivost, trpělivost a
přesnost. (Elmanová, 1964, st. 79)
Hra s panenkou má vyvolat hru posilující především sociální a morální složku
výchovy, které dítě několik prvních let života prožívá především jako divák. Pomocí hraček
reprodukuje to, co zažívá. Hra je jakési přípravné učení. Hra „na něco" připravuje děti na
situace, které se mohou stát v budoucnu, nebo pomáhá se s některými situacemi vyrovnat.

(Mišurcová; Fišer; Fixl, 1980)
Martinková, Valentová rozdělují hru na16:
Napodobivou: maminka krmí děťátko – holčička krmí panenku
Funkční: houpání panenky, točení s ní dokola
Volnou: prožívání vlastních zážitků skrze panenku – panenka zlobila, ušpinila se,
nechce jíst…
Řízenou: kruhové tance
Manipulační: oblékání panenky
Úlohovou: koupání panenky – zadáno dospělým
Konstruktivní: postavíme pro panenku domeček z kostek, na písku ji naučíme
bábovičky

16

Já k nim uvádím příklady her s panenkou.
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Pohybovou: tanečky s panenkou, ježdění s kočárkem
Didaktickou: schovávaná: „Hledej, kam si schovala tvoje panenka všechny věci, a
pak je spočítej, jestli jsou všechny.“
Hru s pravidly: Panenka se zde může objevit jako předmět, ke kterému hra směřuje,
nebo předmět, který hru doprovází: „Dojdi k panence, ale nesmíš šlápnout na zem.“
(překážková dráha)
(Martinková; Valentová, 2008, s. 6)
Tematické hry na něco, na někoho - dítě má 2 role: je herec i režisér hry. V takové
hře je silný prvek tvořivosti, nerozlišenost reálnosti od fantazie. Odráží se v ní poznatky a
představivost, např. starosti o panenku. Dítě potřebuje hry stimulující fantazii, nevidí jen
symbol polínko, vidí v něm panenku. Tato vlastnost se pomalu vytrácí s nástupem školního
věku. Do 3 let dítěte činnosti nemají návaznost. Od této doby už vidíme jakési zřetězení
činností. Rolové hry, kdy dítě má roli matky, učitele, tatínka, prodavačky, dávají možnost
hledání řešení v různých situacích. Tato hra přichází s přelomem třetího roku, kdy se dítěti
mění myšlení ze symbolického k názorovému (intuitivnímu). Myšlení ještě není logické, je
egocentrické, antropomorfní, artificialistické (všechno neživé má vlastnosti živého,
například panenka zlobí). Fakta se mění podle přání. Měsíček svítí, abychom viděli na cestu.
(internet 1. , Šulová, 2010)
Panenka se ale objevuje také ve hrách společenských. Může to být předmět
doprovázející hru jako třeba hra „na schovávanou“: „Hledej, kam se schovala panenka?“
anebo v hrách kruhových a společenských akcích. Takovým příkladem je dochovaná
historická publikace Kolové hry (Biliánová, 1905). Je to nádherně zpracovaná slavnost, při
které tančí dívky kruhové tance s panenkami. Na melodie běžných písní, jako jsou: Prší, prší,
Šly panenky silnicí aj., jsou zde složena nová slova o panenkách s přesným popisem pohybů
k písni, odpovídajícím textu.
1.8.1. Doplňky
Jsou nedílnou součástí hry s panenkou. Mohou to být oblečky, hygienické potřeby,
zboží do obchodu, domečky, nábytek, kočárky, vaničky, postýlky, věci denní potřeby,
oborové doplňky (doktor, opravář, hasič), mazlíčci aj. Prostě vše, co nás v běžném životě
obklopuje. Podle autorů Mišurcové, Fišera a Fixla „jsou obzvláště cenné, pokud dítě vidí
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jejich přípravu doma a zúčastní-li se jejich výroby dle svých sil.“ Zároveň je dobré doplňky
přidávat postupně a dbát na to, aby vše bylo udržováno v čistotě a pořádku. (1980, s. 18)
1.8.2. Oblečení pro panenky
Ludmila Drozdková (2010) ve své publikaci „Šijeme na panenky“ uvádí mnoho
střihů a nápadů jak šít oblečky pro panenky (Barbie), jaké materiály jsou dostupné atd. Stejně
jako je široká škála módního průmyslu, takové je nepřeberné množství možností v módě pro
panenky. Touto tématikou se zde zabývat nebudu, protože je rozsáhlá. Je ale nutno zmínit,
že panenka nemůže být bez oblečení a naopak. Buď je vyrobená jako již oblečená (viz
háčkované panenky v praktické části), nebo ji ihned po dokončení musíme obléknout či
zavinout tak, jako zavineme novorozené miminko. Pro ty, co se tvoření oblečení bojí, vydala
Hanka Ženíšková sborníček střihů a nápadů na jednoduché střihy ze starého oblečení. Není
ale oficiální publikací.
1.9. Shrnutí teoretické části
Výroba panenek spočívala dlouhou dobu pouze na rodinných příslušnících či
známých. Panenky se dědily z generace na generaci. (Zprávy z Vlastivědného muzea
v Olomouci, 1991) Tyto panenky pak musely být velmi kvalitní.
Teprve se vznikem cechů v 18. stol. začala vznikat hromadná výroba panenek.
A později v 19. století výroba tovární. Na konci 19. se objevily panenky z dovozu. Za zhruba
200 let takřka výroba panenek v rodinách vymizela a existuje jen pár nadšenců, kteří je ručně
vyrábí. Dnes je snadné je za pár minut koupit skoro v jakoukoliv denní dobu ve spoustě
obchodů. Malé se dávají jako lákadlo k různým výrobkům, aby je rodiče kupovali. Anebo
se staly velmi snadnou sběratelskou komoditou (tzv. kindervajíčka). Nákup hračky pro dítě
vypadá tak, že směníte papírek za věc, která byla na pultě hotová. Když se pak panenka
rozbije, je snadné ji vyhodit a koupit novou. To odpovídá konzumnímu způsobu života.
Vztahy k věcem se redukují.
Tím, že hračky vyrábějí nadnárodní společnosti anebo jsou ve velkém množství
z dovozu, vytrácí se z nich folklór a hračky jsou často unifikované.
Již francouzští výrobci panenek ve 20. stol. vnímali důležitost vztahu k panence a její
předání. Vymysleli tedy průvodní dopis k panence. Tak jako se seznamuje nový sourozenec
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s rodinou, tak jako se na něj čeká a těší, takový menší obřad by si zasloužila i panenka,
protože pro dítě je to v jeho představách živá bytost.
Je krásné, pokud se někdo rozhodne pro své dítě panenku vyrobit. Vždy by měl ale
dodržet pravidla bezpečnosti a zásady k výběru hračky. Aby byla panenka „ušitá na míru“ a
docílila toho nejlepšího efektu. Materiál by měl být té nejlepší kvality, aby hodiny nad
strávenou prací nepřišly vniveč. Pokud vaše zkušenosti nejsou veliké, je dobré oslovit
výrobce autorských hraček, kteří často vedou různé kurzy nebo mohou vyrobit hračku podle
vaší představy.
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2. Praktická část
2.1. Úvod do vlastní tvorby panenky
Tato část se zabývá výrobou panenek v domácím prostředí a má za cíl seznámit s tím,
jak mohou panenky z vlastní tvorby vypadat. Po prozkoumání široké škály médií jsem
zjistila, že informace z těchto zdrojů jsou nedostačující k pochopení, co všechno si pod jejím
pojmem můžeme představit, ani to, co všechno k pořízení nové panenky patří. Po vlastním
bádání vycházejícím jak z praktických zkušeností a uvažování, tak z informací uváděných
v teoretické části (například že medvídek zastává funkci panenky u chlapců, s. 38), jsem
vytvořila návrh kategorizace panenky.
V celé praktické části vycházím z vlastního pozorování, učitelské praxe a výroby
panenek. Kromě odborné literatury čerpám východiska ze seminářů, rozhovorů s jinými
tvůrci panenek, rodiči a jinými učiteli a učitelkami. Sběr dat zajišťuji rozhovory s dětmi a
jejich pozorováním.
Některé informace uváděné v této práci o vyrobených panenkách vycházejí z mé
subjektivní zkušenosti a nedají se zcela zobecnit. Jsou to například informace jako: časová
dotace na výrobu panenek (každý má jiné tempo výroby), věk dětí a použití panenek
(vyspělost dítěte je individuální a panenky mají dozajista mnohem širší a kreativnější škálu
použití, podle potřeb dětí samotných).
Všechny panenky, o kterých bude níže řeč, jsou určeny pro děti předškolního věku.
Vyrobila jsem škálu panenek z různých materiálů běžně dostupných a použitelných
v domácím prostředí. Rozřadila jsem je do skupin podle technologického postupu výroby, a
to proto, že je snadné si zvolit podle vlastních zkušeností a schopností, jakou panenkou by
se případný zájemce mohl inspirovat k výrobě své vlastní pro svoje děti.
2.2. Popis tvůrčího procesu výroby panenek s dětmi a z něj vyplývající
doporučení
V této kapitole se budu zabývat popisem pocitů a zážitků, které provází tvorbu
panenky. Můj výzkum používá některé prvky metody Art led research17, a proto je moje

17

Je to aplikovaný výzkum, který pro praxi využívá vhledy a nástroje. (Borgdorff, 2012)
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vlastní tvorba a její následná reflexe klíčová. Proto zde podrobně mluvím o procesu tvorby,
ale také o svých prožitcích s tvorbou spojených.
Je až překvapivé, jaký vztah vznikne mezi člověkem, který ručně vyrábí panenku, a
vyrobenou panenkou. Troufám si tvrdit, že takový vztah nikdy nebudete mít k jinému druhu
hračky, byť ji vyrobíte sebenáročněji. Tvoříte totiž obraz člověka, nejspíše lidského dítěte,
které má výraz v obličeji, a ručičky připravené k obejmutí, i když není živé. Když jsem
vyrobila svou první panenku na základní škole, byla jsem na sebe velmi pyšná a doslova
jsem ji milovala. Ano, byla jsem dítě a to byl můj výtvor - a velmi povedený, jak musím
zpětně uznat. Když jsem v rámci této práce šila kloubovou panenku Aničku, překvapila mě
intenzita citů, které ve mně panenka budila. Je to zatím nejnáročnější panenka, kterou jsem
šila. Proces šití tělíčka zabral celý víkend intenzivní práce, pouze s přestávkou na oběd, a to
jsou mé schopnosti ručního šití velmi dobré. Při tvarování hlavičky utahováním pevného
provázku jsem si ruce rozedřela do krve.
Po víkendu šití jsem měla tělíčko bez vlásků. Ty jsem pak dodělávala po večerech a
ve volných chvílích ještě něco přes týden. Celý víkend jsem se soustředila na každý, i ten
nejmenší detail tělíčka: na záhyb na palečku, na bříšku a nožkách, na správné vyplnění, barvu
očí, úst aj. Panence jsem dala ihned po dokončení čistý šátek, do kterého jsem ji až obřadně
zabalila. Vždy, když jsem ji měla strčit do batohu, bylo zvláštní, až nepříjemné, ji zabalit
obličej a zavřít do té tmy. Přijela jsem domů a ukázala ji svému příteli. A jelikož jsem se
pohybovala mezi dvěma domovy, bylo nutné panenku kvůli procesu dokončování převážet
s sebou. Jeho reakce na ni byla až obdivná. Tal=on ji přijal s velikým respektem, a jelikož
jsem ji ihned pojmenovala Anička, nikdy ji nenazval jinak. Bral ji do rukou jako opravdové
dítě. Dodnes ji nemohu strčit do skříně, a proto je stále v pokoji na polici – aby se mohla
koukat. Ještě další měsíc po dokončení jsem jí háčkovala a šila spoustu oblečků, a tak má
velikou zásobu módních výstřelků z mé návrhářské dílny. Ke každému modelu jsem ji vždy
vymyslela i účes. Pocítila jsem terapeutický dopad výroby panenky. Když se staráte
o panenku, jako by to bylo děťátko, můžete si na ní vynahradit dětské sny či bolístky a křivdy
z dětství. Jak jsem již zmínila v teoretické části (s. 32), psychologie toto nazývá
antropomorfismem. Pociťujete city, pociťované běžně k lidem, k věci. Projektujete si do ní
vlastní prožívání a zkušenosti. Domnívám se, že v takovém případě zažíváte to, co zažívají
děti při každém pohledu na panenku. Co potom udělá s dítětem, když například budete před
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očima dětí ho hlavičky panenky zapichovat velikou jehlu? Bude si představovat bolest,
kterou musí panenka cítit? Z toho vychází zásadní pravidlo tvůrkyň waldorfských panenek:

„Dítě by nikdy nemělo vidět proces šití hlavičky.“18

Stejně tak by nemělo vidět opravu tělíčka, pokud je zapotřebí jehla a nit. Panenky
bychom měli vždy „poslat do nemocnice pro panenky“ a pak je dítěti předat již opravené.
Opět by zde mohla přijít citová projekce. 19
Tak jak se budeme my dospělí chovat k panenkám, tak jak je budeme brát vážně,
jako živé bytosti, takový vztah k nim budou mít i děti. A možná takový vztah budou mít i
později k hračkám svých dětí.
2.2.1. Projekt s předškolními dětmi
Tato kapitola je malým, ale důležitým odtržením od linie tématu. Uvádím zde jeden
z projektů, na kterém je patrné, jak tvorbu panenky prožívaly předškolní děti, a jaký vztah
k panence měli následně noví majitelé.
V roce 2014 jsem měla ve třídě 7 předškolních dětí a všechny měly nějakého
mladšího sourozence. Chtěla jsem s dětmi jednou týdně pracovat na nějakém projektu a
vybrala jsem si šití dárku k Vánocům. Vymyslela jsem jednoduchý střih panenky tak, aby
ho mohly předškolní děti zvládnout. Domluvili jsme se na tom, že to bude překvapení pro
rodinu (samozřejmě to hned všichni doma řekli, ale ověřila jsem si, že to neřekli
sourozencům), a každý před začátkem šití řekl, komu ze sourozenců tu panenku dá. Panenka
je sice celá šitá, ale hlavička byla vymyšlená tak, že místo vlásků byl zavázaný šátek a
nevyšívaly se jí ani oči, ani ústa. Přišívání hlavičky ke krku jsem si vzala na starost sama.
Děti byly z práce nadšené a vždy se na práci těšily. U šití si povídaly o tom, jakou radost tím
někomu udělají, a těšili se na to, až ji budou moci darovat.

18

Z kurzu s Hanou Ženíškovou a Lucií Kuthanovou.

19

Informace nabyté zkušenostmi.
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Dodnes mě potkávají rodiče a zmiňují, jak to byl pro děti krásný zážitek a jak
sourozenci stále panenku mají a pečují o ni. Důkazem jsou fotky panenek zaslané na
požádání rodiči dětí. I po dvou letech panenky s dětmi spí v postýlce, takže je zřejmé, že si
obdarované děti k panence vytvořili vztah.
-

Projekt se sestával z 5 hodin20 vyhrazených v klidném prostředí pouze
předškolním dětem, a to v čase odpoledního odpočinku.

-

Děti dostaly předkreslený střih na látce (sešpendlené). Následně byl každý
krok v postupu tvorby individuálně vysvětlen.

-

Děti již měly zkušenosti s šitím z jiných činností.

-

Hotovou panenku si odnášely s rodiči před Vánoci domů a tam ji předávaly
podle individuálních Vánočních tradic.

Obrázek 1 Výsledný produkt projektu 1

20

Vždy po max. 30minutových intervalech.
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Obrázek 2 Výsledný produkt projektu 2

2.3. Typy panenek
Nejprve vysvětlím, do jakých skupin panenky řadím. Narazila jsem totiž na problém,
jak panenky jasně rozdělit. Jeho řešení jsem nenašla v žádné literatuře. Tyto skupiny jsem
vytvořila na základně vlastních zkušeností s tvorbou, která byla součástí této práce, a dále
na základě uvažování.
2.3.1. Řazení podle identity panenky
Panenky - dívky
V tomto případě to není jen nadřazený název pro postavičky na hraní. Je to skupina
hraček představujících člověka ženského pohlaví jakéhokoliv věku či vzezření. Nejčastěji
holčičky či miminka. Mohou to být ale také princezny.
Panáčci - chlapci
Jsou to postavičky mužského pohlaví jakéhokoliv věku či vzezření. Bývají to často
chlapci (i miminka mohou být klučičího vzezření), princové, králové, dědové aj.
Elementární bytosti
Jsou to obecně známé postavy, o kterých víme, že to nejsou lidé, i když mají
například lidskou hlavu. Víla (může mít jen hlavu a její tělo už může být z šátků), například
vodní víla, patří mezi bytosti živlů. Její charakteristikou je jemnost/něžnost. Také skřítek (je
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malý s vousy, velkou hlavou a špičatou čepici) patří k silám země. Může se starat o kameny,
stromy, ale převážně se stará o lidská obydlí. Je vizuálně silný a pevný, což je protiklad víly.
Víla a skřítek jsou si protikladem a s ohledem na sílu určují gender: žena – jemná a muž –
silný. Další bytosti mohou být: anděl – bílá postava s křídly, čaroděj/čarodějnice – klobouk,
plášť, kouzelnická hůlka, veliký nos, piha, tmavé oblečení, rytíř má brnění a meč, mořská
panna ploutev. Tyto panenky dávají postavám určitý charakter, který neurčuje přesnou
povahu hry. Čarodějnice může být dobrá, i zlá. Mohou vystupovat v různých hrách, a mohou
být normální panenkou. Také bytosti živlů – není u nich důležitá postava, ale znázorňují
například vodu – modrá, či oheň – žlutá, červená oranžová. Nemají konkrétní schopnosti,
ale jejich vizáž určuje jejich charakter. Bývají to vzdušné panenky s nějakým vlajícím
šátkem či pláštěm. Děti tyto panenky podněcují, aby jimi létaly ve vzduchu a udržovaly je
pohybu.
Postavy z komiksů a fantastických animovaných filmů
Také ty se dají vyrobit po domácku. Kopírují věrně fantastické hrdiny. Superman,
Spiderman, Batman, Witch, Hulk… Hra s nimi je určená tím, jaké vlastnosti hrdinové mají.
Dává to fantazii určité hranice, postava musí respektovat fakta z filmů. Tématem panenka –
robot se zajímala Catherine Driscoll v knize Dolls Studies (2015).
Antropomorfní postavičky
Jednou z prvních takových hraček byl medvídek, který zastával roli panenky
u chlapců. Nyní ale, díky pestré škále hraček zastoupených v obchodech, jsou to i jiná
zvířátka. Ta jsou pro děti čitelná, např. kočička – mňouká, pije mlíčko, má koťátka, chodí
po čtyřech, má kožíšek a ocas a fousky a drápky…V dnešní době je k dispozici nepřeberné
množství zvířátek i velmi exotických, především plyšových.
V podstatě jakákoliv postavička s lidským obličejem a lidskými údy může být dnes
panenkou. Například hračky z obchodních domů: ovoce a zelenina, příšerky, užitkové věci.
Jsou toto ještě panenky? Téměř jakýkoli tvar je možné při dnešních technologiích ušít a
s přidáním lidských prvků je to pro děti lákavý mazlíček. Spíše je to většinou mazlící hračka
nebo plyšák na spaní. Podle mé zkušenosti si s nimi jako s miminkem děti nehrávají. Ale
používají je hojně do rolových/námětových her. Jak často si děti uvědomují rozdíl mezi
panenkou jako lidskou bytostí a kreaturou s lidskými údy? Z hlediska vztahu k hračce, který
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převážně v této práci zkoumám, je taková „panenka“ do jisté míry diskutabilní. Pro vztah
k panence považuji totiž za důležité, že v ní identifikujeme lidské rysy.
2.3.1. Etnické panenky
Jsou samostatným typem, protože prochází všemi skupinami. Jako můžeme mít
žlutou, černou či bílou princeznu, tak můžeme vyrobit i etnicky zaměřenou vílu, ducha,
skřítka, prince, šaška. Děti, pokud nejsou špatně vedeny, mají tyto hračky s různou barvou
pleti velmi rády a hra s nimi se nijak neliší od hry s panenkami stejné pleti.

2.3.2. Řazení podle funkcí panenky


Panenky

Jsou to většinou měkké anebo ohebné či pohyblivé postavy s lidským vzezřením,
které se nijak „nevodí“.


Figurky

Jsou to malé statické postavičky většinou z tvrdých materiálů, jako je dřevo, cín,
keramika, porcelán, modurit, plast, kámen. Z chlapeckých to jsou nejčastěji vojáčci a
z dívčích malé postavičky panáčků a panenek, zvířátek aj.


Loutky

Mohou být: marionety, javajky21, dlaňové, prstové, rukavicové, vařečkové, maňásek
aj. (Martinková; Valentová, 2008, s. 6)
Děti k nim z pravidla mají jiný vztah. Patří do ruky až starším dětem, které dokáží
rozvést fantazijní příběh či rekapitulovat již známou pohádku, tudíž děti předškolního věku.
Mohou být z rozličných materiálů, avšak všechny mají možnost vodění. Jedna varianta jsou
vodící provázky na končetinách a druhá jsou prstové či navlékací panenky neboli „maňásci“.

21

Tento výraz je možné považovat za chybný. V publikaci Poselství dřeva se totiž uvádí loutky

„javanské“ – loutky pro stínové divadlo, obrysové, řezané z papíru, dřeva nebo kůže. (Šplíchal a kol., 2007,
str. 483)
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Toto rozřazení používám při popisu panenek v následujících kapitolách. Vychází
z informací, které se dají nelézt také v kapitolách o genderu a věkové vyspělosti dítěte (s. 18
– 21 a 30). Je velmi nápomocné při volbě panenky. Je to jeden z aspektů, podle kterých si
dokáže čtenář představit, jakým směrem se bude dětská hra s konkrétní panenkou odvíjet.
2.4. Rejstřík vyrobených panenek
Panenky jsem vyráběla pouze pro moje vlastní potřeby. Nejsou vyráběny účelně
(kromě loutek, i ty byly ale vyráběné jen z mého popudu), ale pouze pro radost ze zkoumání
procesů tvorby, technik a možností umělecké tvorby. Díky nim jsem chtěla porozumět více
vztahu k panenkám a najít odpovědi na otázky, na které jsem neznala odpověď, jako
například proč se mi nelíbí moderní panenky? Je možné jít proti spotřebnímu stylu života
v této oblasti? Budou ručně vyráběné panenky děti přijímat? Mohou vyráběné panenky
pomoci dětem nalézt radostný vztah k panenkám?
Všechny níže zmíněné panenky jsem vyrobila vlastními silami, s vlastní originální
představou. Nanejvýš s profesionálním dohledem. Žádná panenka není kopií. Ke každé jsem
si přidala nějaký svůj detail, nápad nebo jinou techniku.
Panenky jsou všechny oblečené nebo tvořené tak, že oblečení nepotřebují. Panence
by se mělo vždy hned po dokončení vyrobit oblečení, a to může být velký prostor pro pomoc
dětí. Kreativitě se meze nekladou, a tak jsem některým panenkám oblečky šila, některým
háčkovala a některé jsem důmyslně vymyslela ze starého oblečení či použila oblečky pro
miminka ze secondhandu.
Fotografie jsou jen dokumentární. Na některých je má ruka k porovnání velikostí.
Ke každé panence uvádím: druh, velikost – pomůže při určování správného věku
(teoretická část s. 23), časovou dotaci na výrobu (dle mých zkušeností), vhodný věk
(vycházím z informací z teoretické části s. 18 – 21), materiály – poukazuji na teoretickou
část, kde jsou konkrétněji popsány (s. 21 – 23), náročnost (pro jednoduchou představu jsem
použila škálu 1 až 5), použití panenek a zajímavosti jejich provedení, stručnou poznámku
o tom, jak přišly ke svému jménu, protože to považuji za důležité (více se věnuji tomuto
tématu v následujících kapitolách).
Troufám si uvést, že všechny panenky jsou bezpečné podle kritérií uvedených na
straně 26 – 27 a jsou ekologické. Toto je pro mě jeden z důležitých důvodů, proč panenky
vyrábět. Mají minimální ekologickou stopu, pokud se vyrobí pouze s přírodních materiálů.
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2.5. Panenky modelované
Pro jejich tvrdost a chlad je nejméně doporučuji pro děti předškolního věku. Starší
děti by si s tímto materiálem mohly lépe poradit. Hodily by se spíše na malé panáčky a
panenky či vojáčky. Tento materiál, jako jsou samotvrdnoucí hmoty a modurit či keramika,
je vhodný jako materiál pro vytváření doplňků pro panenky a nábytku pro domeček.
2.5.1. Babička Háta

Obrázek 3 Babička Háta

Velikost: cca 40 cm i s tělem
Časová dotace na výrobu: 3 hodiny
Vhodný věk: Podle mě není vhodná na hraní.
Náročnost: 2/5
Materiál: samotvrdnoucí hmota s vlastnostmi keramiky, látka, lepidlo, ovčí rouno
Použití: Je těžká, tvrdá, křehká a studená. Spíš jako dekorace či sběratelský kus.
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Jméno: Má mé oblíbené babičkovské jméno. Chtěla jsem si jednou vyrobit i panenku
– hodnou babičku a nakonec z ní byla víla, protože tělíčko z této hmoty by bylo příliš těžké.
2.6. Panenky vyřezávané
Práce se dřevem je krásná. Dřevo je teplé a příjemné na dotek. Práce s vyřezávacím
nožem ale vyžaduje zručnost a trpělivost, jde pomalu, ale výsledkem bude dílo, které přetrvá
při správném zacházení celé generace. Nejdůležitější je správný výběr dřeva a schopnost
respektovat jeho vlastnosti. Dřevo může při opracování pnutím popraskat. Nevýhoda je, že
pokud se vám kus odštípne, i po slepení to může být vidět nebo je práce nenapravitelně
zničena. Loutkářství má dlouhou tradici a je mnoho dostupných kurzů dřevořezby, na nichž
zkušení řemeslníci dokáží s celým procesem pomoci.

2.6.1. Polínkové panenky

Obrázek 4 Polínkové panenky

Zařazení: panenka i loutka, panenka i panáček
Velikost: až 30 cm
Časová dotace na výrobu: 1-3 hodiny
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Vhodný věk: od 2 let
Náročnost: 1/5
Materiál: dřevěný špalek z libovolného dřeva, klacíky na ruce, vruty, nožík na
vyřezávání, smirkový papír, fixy či akrylové barvy na zdobení, případně lepidlo a textilie
Inspirace: Inspirovala jsem se loutkami, které jsem viděla v MŠ ve Švýcarsku na mé
praxi a příběhem z knihy Antonína Zápotockého - Barunka (1984).
Použití: Jsou vhodné nejen jako loutky divadelní, ale také jako panenky do písku,
bláta a na zahradu. Mohou mít velmi jednoduché vzezření, stejně tak se dají i velmi
propracovat. V menším provedení jsme s předškolními dětmi vyráběli skřítky. S dopomocí
je zvládly sami asi za 30 min.
Jméno: Nemají. Jsou to univerzální loutky pro děti.

2.6.2. Vyřezávaná Marta

Obrázek 5 Marta

Zařazení: panenka
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Velikost: 22 cm
Časová dotace na výrobu: 30 hodin
Vhodný věk: od 5 let
Náročnost: 5/5
Materiál: lipové vyschlé dřevo (20x15x15 cm), pevná látka na tělíčko, vlna na
plnění, jehla a nit, vyřezávací nůž, pilka, smirkový papír, vosk či lak na povrchovou úpravu,
fixa na zaznamenání kroků při vyřezávání
Střih: (Jurčíková, 2005)
Použití: Díky tomu, že má panenka dřevěné končetiny a hlavu, není vhodná jako
panenka na spaní. Zato je dobrá do kočárku a na oblékání (to určuje věk pro použití).
Hlavička je tvrdá, a tak by určitě neměla přijít do rukou malým dětem, které by s ní mohly
ublížit. Dřevo se lépe čistí, a tak se může stát i panenkou na hraní na zahradě či na cesty.22
Jméno: Dostala ho podle mojí tety, asi jí je nějakým způsobem podobná.
2.7. Panenky šité
Skýtají ohromné možnosti a škály střihů. Jsou velmi kreativní, trvanlivé a při správné
technice šití i houževnaté. Při ručním šití jsou někdy i velmi náročné na čas. Ne všechny se
ale dají šít na stroji. Je na ně potřeba určitá zručnost a zkušenost. Určitě nedoporučuji začít
těmi náročnými. Nejlepší je začít účastí na nějakém kurzu, kde se zájemci dostane i
doporučení a rad o poměrech hlavičky, rukou, těla, obličeje nebo materiálů, které jsou
vhodné, a tipy, kde je sehnat.

22

Panence bohužel praskla ručička, a tak se jí nepodařilo dodělat.
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2.7.1. Skřítek Gnom

Obrázek 6 Skřítek Gnom

Zařazení: panenka - elementární bytost
Velikost: 18 cm
Časová dotace na výrobu: 8 hodin
Vhodný věk: od 3 let
Střih: Dagmar Kuncová
Náročnost: 2/5
Materiál: staré úpletové svetry (různých barev na tělíčko a tělové barvy na hlavičku
a ruce), šicí potřeby, bavlnka, ovčí rouno na výplň a na fousy, drátek, kousek tvrdého papíru
Gnom je vyráběný pod vedením Dagmar Kuncové. Je to měkký a teplý skřítek, který
stojí, a díky drátkům v končetinách se mu dají tvarovat ručičky.
Použití: Skřítek je dosti odolný, i když fousy jsou jen z ovčího rouna. V botkách má
karton a rýži a to mu umožňuje stát. V rukou má drátky a ty zase umožňují dát ruce do pevné
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polohy. Skřítci jsou ve všech starých příbězích i pohádkách ochránci lidských domovů.
Starají se o domácí štěstí. Tento druh skřítků vyrábíme s rodiči pro neziskovou organizaci
Locika23, ta je nabízí k adopci za sponzorský dar, který pokryje léčbu jednoho dítěte.
Jméno: Takové jméno dostal už od Dagmar Kuncové a přesně i vypovídá o tom, kým pro
mě je.
2.7.2. Malý skřítek pomocníček

Obrázek 7 Malý skřítek pomocníček

Zařazení: panenka - elementární bytost
Velikost: 7 cm
Časová dotace na výrobu: 1,5-2 hodiny
Vhodný věk: od 2 let
Střih: Dagmar Kuncová
Náročnost: 2/5

23

http://www.centrumlocika.cz/
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Materiál: úplet, nit, jehla, rýže, ovčí rouno, filc, barevné bavlnky
Použití: Malý cestovní skřítek. Záleží na tom, zda si dáme tu práci a připravíme
skřítkovi nějaké doplňky. S domečkem pro skřítka se skřítek promění v běžnou panenku.
Naopak třeba s cestovní kapsičkou to může být skřítek školáček či cestovníček, kterého
může mít dítě na krku nebo v batůžku. Pokud má hračka lidskou postavu, neměla by jen tak
ležet na dně batohu. Je vhodné pro ně mít nějaký šátek či obal, v kterém hračku budu
přepravovat. Ten zabrání případnému poškození či pošpinění a zároveň oddělí svět panenky
od světa lidí.
Jméno: Takhle podle mé představy vypadá skřítek pomocníček.
2.7.3. Skřítek Zvonílek

Obrázek 8 Zvonílek

Zařazení: loutka (maňásek) – elementární bytost
Velikost: 20 cm
Časová dotace na výrobu: 4-7 hodin (záleží, zda je šití ruční, nebo pomůže šicí
stroj)
Vhodný věk: od 3 let
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Náročnost: 3/5 Na tohoto skřítka již doporučuji schopnost šití na šicím stroji.
S použitím šicího stroje je pak proces mnohem snadnější a rychlejší.
Materiál: bavlněná látka, šicí stroj, ovčí rouno, pevný provázek, nit, bavlnky,
korálky na zdobu
Střih: Hanka Ženíšková
Použití: Taková panenka potřebuje zručnost a určitou motorickou schopnost. Vlásky
má jen z ovčího rouna, a tak potřebuje i opatrné zacházení. My ho používáme jako
pedagogickou pomůcku při komunikaci v ranním kruhu.
Jméno: Dostal ho od dětí u mě ve třídě. Zvonili jsme mu, když jsme ho chtěli
probudit.
2.7.4. Paní Zima

Obrázek 9 Paní Zima

Zařazení: loutka - elementární bytost
Velikost: 30 cm
Časová dotace na výrobu: 2-3 hodiny (s pomocí šicího stroje)
Vhodný věk: od 3 let
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Náročnost: 1/5
Střih: Vlastní
Materiál: barevná látka na tělo, trikot na hlavičku a ručičky, ovčí rouno, vlna na
vlásky, bavlnky, jehla, nit, pevný provázek na vodící šňůrky
Použití: S dětmi ve školce používám tuto vílu ke hraní divadel a příběhů o zimě.
Vodí se rukou za zadní část hlavičky, protože z těla už má pouze ručičky, které visí ve
vzduchu. Tím, že nemá tělo, není člověkem, ale pouhou vzdušnou bytostí. Pro děti je
vzácnost, když ji mohou vést, a v podstatě samy hned pochopí, že vůbec nechodí, ale jen
létá. Hra s ní je pak více v pohybu. Děti si s ní prožívají létání.
Jméno: Má po pohádkové postavě.
2.7.5. Loutka Anička

Obrázek 10 Anna

Zařazení: loutka - panenka
Velikost: cca 30 cm
Časová dotace na výrobu: 2-3 hodiny
Vhodný věk: od 4 let
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Náročnost: 1/5
Materiál: filc, ovčí rouno na plnění a vlásky, tělová látka, látka na plášť, stuha,
karton, kamínek, nůžky, filcovací jehla, pevné nitě a nitě na šití
Střih: vlastní
Použití: Je vyrobena jako loutka do pohádky „Paní Zima“, kterou hrajeme s kolegyní
pro děti ve školce či na dobročinných akcích. Může být i panenkou, ale jelikož je vyráběná
s vodicími šňůrkami, zařazuji ji do této kategorie. Je bez obličeje, aby mohla zastupovat
všemožné emoční stavy.
Jméno: Má po pohádkové postavě.

2.7.6. Panenka Anička

Obrázek 11 Anička

Zařazení: panenka (waldorfská, kloubová)
Velikost: 47 cm
Časová dotace na výrobu: 25-30 hodin
Vhodný věk: od 5 let
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Střih: Hana Ženíšková
Cena: Střih i se základním materiálem na celou panenku lze zakoupit za 255 Kč na
stránkách Hany Ženíškové.
Náročnost: 5/5 Vzhledem k náročnosti doporučuji zaplatit si kurz vedený přímo
autorkou střihu, nebo kontaktovat někoho, kdo již panenku šil. Ani s mými zkušenostmi
bych ji na poprvé nezvládla ušít, byť podle návodu.
Panenku Aničku jsem šila pod vedením zkušené maminky z mé školky, vyrábějící
panenky nejen pro své děti. Tělíčko mi zabralo cca 18 hodin ručního šití a plnění. Vzhledem
k tomu, že jsem měla trochu větší hlavičku než ve střihu, prodlužovala jsem končetiny. Na
vlásky mám vlastní náročnější techniku, a tak mi práce na nich zabrala dalších 10 hodin.
Zvolila jsem dva odstíny již vypárané vlny ze svetru pro kudrnaté vlásky a přirozené melíry.
Materiál: bavlněná tělová látka, ovčí rouno, hnědá příze, nitě běžné, bavlnky, pevný
provázek, jehly (dlouhá 8 cm, běžné velikost), knoflíky na klouby
Použití: Anička je vhodná pro předškolní děti. Je veliká a velmi propracovaná. Nemá
5 prstů, ale pouze palec. Tím, že jsem jí udělala hodně vlasů a jsou dlouhé, dá se česat do
náročnějších účesů. K panence jsem uháčkovala a ušila spoustu šatiček na výměnu. Klouby
jí umožňují dobrou manipulaci a snadné převlékání. Dá se již nosit jako miminko v nosítku
Je velmi kvalitní a dobrým zacházením i dlouho vydrží.
Jméno: Bylo to zajímavé, ale když se mě někdo zeptal hned po vyrobení, jak se bude
jmenovat, bez rozmyslu jsem prostě řekla: „Anička.“

53

2.7.7. Černoška Najima

Obrázek 12 Najima

Zařazení: panenka - etnická
Velikost: cca 20 cm
Časová dotace na výrobu: 15 hodin
Vhodný věk: od 4 let
Náročnost: 4/5
Materiál: bavlněná tělová látka, ovčí rouno, hnědá příze, nitě běžné, bavlnky, pevný
provázek, jehly (dlouhá 8 cm, běžné velikost)
Střih: Hana Ženíšková
Použití: Panenka je lehká s méně pohyblivýma měkkýma rukama a nohama (spíše
strnulé končetiny). Je vhodná na převlékání a nošení. Děti ji mívají jako cestovní či spací
panenku, a to hlavně pro její skladnost a měkkost. Panenka je dělaná jako sedící a speciálně
jsem jí zvětšila pozadí pro zvýraznění etnického zařazení.
Jméno: Najima je africké jméno a znamená „hvězda.“
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2.7.8. Ju-šiju

Obrázek 13 Ju-Šiju

Zařazení: panenka - panáček
Velikost: cca 30 cm
Časová dotace na výrobu: 7 hodin
Vhodný věk: od 2 let
Náročnost: 2/5
Je to jeden z jednodušších střihů ze šitých panenek. Pokud si základ ušijete na šicím
stroji, urychlí to celý proces až o dvě hodiny. Naprosto vhodný pro úplné začátečníky.
Materiál: ovčí rouno, vlna, bavlněná látka, jehla, bavlnky, nitě a pevný provázek
Střih: upravený/zjednodušený – Hana Ženíšková
Použití: Hlavička ani tělíčko nejsou tak pevné, vlásky jsou vytvořeny tou
nejjednodušší metodou, končetiny nejsou vytvarované. Panáček je lehounký, jednoduchý a
velmi ohebný. Díky těmto vlastnostem je vhodný pro malé děti, jejichž hra není nijak
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náročná a spokojí se s visacími končetinami. Vlásky nejdou víc upravovat. Snadno se bude
převlékat.
Jméno: Je to prostě veselá hříčka slov značící radost ze šití.

2.7.9. Madara

Obrázek 14 Madara

Zařazení: panenka - etnická
Velikost: 22 cm
Časová dotace na výrobu: 13 hodin
Vhodný věk: od 3 let
Náročnost: 4/5
Materiál: bavlněná tělová látka – tmavě hnědá, ovčí rouno, hnědé ovčí rouno, nitě
běžné, bavlnky, pevný provázek, jehly (dlouhá 8 cm, běžné velikost)
Použití: Je takřka stejné jako u panenky Najimy. Není ale na rozdíl od ní sedací.
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Jméno: Má po mém kamarádovi. Stejně jako u panenky, tak i u něho se prolíná určitý
vztah k exotice.

2.7.10. Míša a Maru

Obrázek 15 Míša a Maru

Zařazení: panenky
Velikost: 17 cm
Časová dotace na výrobu: 3-4 hodiny
Vhodný věk: od 1 roku
Náročnost: 1/5
Materiál: příjemná měkká látka, tělový trikot, trochu vlny na vlásky, stuha, nitě
pevné i obyčejné, ovčí vlna na plnění, bavlnky
Použití: Panenky mohou být sestřičky, či maminka a miminko. Panenky mají k sobě
barvou i vzezřením určitý krásný vztah, což umožňuje námětové hry týkající se sourozenců,
kamarádů, rodiny.
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Jméno: Panenky mají jméno podle maminky a její dcerky, které ji dostaly
k narození.
2.8. Panenky háčkované - pletené
Háčkování je mnohem jednodušší na tvorbu panenek podle vlastní představy.
Postupně vidíme, jak tvar vypadá, a podle potřeby se dá přibírat či ubírat oka a tím velmi
rychle měnit tvar. Pokud se nám něco nepovede, dá se kus odpárat a změnit. Háčkovat hračky
jde i s dětmi na prvním stupni základní školy. Háček a klubíčko se vejde i do kabelky a dá
se háčkovat všude. Není potřeba žádné složité přemýšlení. Pletení je trochu náročnější, ale
jinak má stejné výhody. Hračky jsou měkké, oblé a teplé.

2.8.1. Le Petit Prince

Obrázek 16 Le Petit Prince - dvě verze

Zařazení: panenka - panáček
Velikost: cca 30 cm
Časová dotace na výrobu: 10 hodin
Vhodný věk: od 3 let
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Náročnost: 2/5
Návod na výrobu: Inspirovala jsem se první panenkou, kterou jsem vyráběla na
základní škole, a podle vzpomínek na ni jsem vymyslela vlastní postup.
Materiál: ovčí vlna či příze, ovčí rouno, háček
Použití: Panáček na spinkání, chování a klasické kry s panenkami. Protože je z ovčí
vlny, je teplounký. Zároveň háčkovaný povrch nedovoluje přílišnou tvrdost hračky, a tak je
i přes svou pevnost příjemně měkká. Není převlékací. Je velmi odolná, takže v menším
provedení by byla vhodná i pro velmi malé děti.
Jméno: Získal ho podle až nápadné podoby Malému princi, což nebylo úmyslem.
2.9. Vystřihované
Každý si je pamatuje z dětství. Jsou velmi kreativní, jednoduché na výrobu. Děti si
s nimi rády hrají. Je možné dělat širokou škálu jejich obměn. Pokud nám nestačí papírový
karton, můžeme tělo vyříznout třeba z překližky. Oblečení lze vyrobit i z látky podlepené
papírem anebo z voskované látky, která se dá různě ohýbat, a přesto drží tvar.
2.9.1. Alžběta

Obrázek 17 Alžběta
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Zařazení: panenka
Velikost: 18 cm
Časová dotace na výrobu: 1 hodina
Vhodný věk: od 4 let
Náročnost: 1/5
Materiál: barevný papír vyšší gramáže, kartón, kobercový nůž
Návrh: vlastní inspirovaný taktéž vzpomínkami
Použití: Vzpomínáte si na tuto panenku z dětství? Daly se koupit v obchodě a jen
vystřihnout. Nejsou na dlouhé používání, ale jsou velmi zábavné a kreativní. Takovou si
snadno vyrobíte doma. Naschvál jsem nic nevybarvovala a nechala jen čisté plochy. Děti si
můžou vybarvit nejen panenku, ale i oblečení dozdobit kousky barevného papíru,
pastelkami, flitry či látkou. Velmi kreativní hračka nejen pro děti, ale i pro dospělé. Společně
s předškolákem můžete navrhovat oblečení a šikovnější děti ho mohou i vystřihnout.
Jméno: Prostě mi připomínala „tetu Alžbětu“ tím majestátným kloboukem. Asi
z nějaké pohádky z dětství.
2.10. Kašírované
2.10.1. Děda Hele Hele
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Obrázek 18 děda Hele Hele

Zařazení: loutka – panáček
Velikost: cca 40 cm
Časová dotace na výrobu: 3 hodiny – Hračka se musí dělat na několik fází,
kašírované části musí vždy zaschnout.
Vhodný věk: od 5 let
Náročnost: 1/5
Materiál: toaletní papír, lepidlo Herkules nebo tapetové lepidlo, středně tvrdý drát
(ani ne snadno ohebný, ani ne neohebný silou ruky), vodové barvy, stará látka, silný
provázek, nůžky, nit, jehla a trochu barveného ovčího rouna na vlasy a fousy
Návrh: vlastní podle představ z pohádky
Použití: Děda Hele Hele není panenka na chování, ale čistě loutka na vedení. Vedení
je dvouručné, a tak je pro menší děti náročné. Děda Hele Hele nestojí, má velmi měkké tělo
pouze z látky, což umožňuje zajímavé pohyby. Vyrobila jsem ho pro stejnojmennou
pohádku.
Jméno: Dostal taktéž podle postavy z pohádky.
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2.11. Předávání panenky
Jako je na některé věci potřeba myslet před přípravami na tvorbu panenky, tak je
potřeba také přemýšlet nad jinými po jejím dokončení. Proto uvádím tyto dvě kapitoly až na
tomto místě. Odděluji je tak od procesu tvoření.
Předávání má veliký vliv na první dojem z panenky. Ten určuje mnoho aspektů, které
předání provázejí. Níže uvádím několik příkladů těchto aspektů24:
-

Osoba, která panenku darovala – může to být vzácná návštěva, milující
maminka, náhodná známá, kamarádka na pískovišti. Ke každému člověku má
dítě unikátní vztah a ten se může promítnout do panenky.

-

Místo, ke kterému se panenka váže – vzpomínkový předmět na krásnou
dovolenou bude mít rozdílnou hodnotu než panenka, kterou dítě najde na zemi,
na půdě, nebo si ji vybere v obchodě.

-

Kontext předání – panenka může být vánočním dárkem zabaleným v hedvábném
papíru. Může být nalezenec v odpadkovém koši, kterého společně s maminkou
opravíte a dáte mu novou šanci na život, nebo panenka po mamince, když byla
malá.

-

Příběh, kterým předání doprovodíme. Jedna paní učitelka si pro děti vymyslela
„Svět hraček“ a ke každé hračce dětem vyprávěla pohádku, jak se hračka dostala
ze Světa hraček až k nám. Vyprávěla jim o kouzelném světě, s každou novou
hračkou ho ještě trochu vykreslila, a když se nějaká hračka rozbila, posílala ji do
Světa hraček, kde se o ní postarají a zase ji pošlou zpět.

-

Touha po panence – představte si, jak se těšíte na Vánoce a přejete si k nim
panenku. Každý den do Vánoc počítáte a představujete si ji. Nakreslíte ji na
dopis Ježíškovi. Pokud panenka opravdu přijde a je tak krásná, jak jste si ji celou
dobu vysnívali, to čekání a napětí vrcholí v radost.

-

Radost a emoce osoby, která hračku předává – pokud předáváme panenku
s velkou váhou a pečlivostí, s jakou byste třeba představovali nového
sourozence, pokud máte z panenky stejnou radost, pak i dítě to z vás může pocítit

24

Tyto aspekty jsou získané z praxe a rozhovorů s dětmi za 8 let mé uplynulé pedagogické praxe.

Není možné je vyčíst z žádných dostupných publikací.
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a mít radost, že i pro vás je to důležitá věc. Pokud panenku nemáte rádi a dítěti
to dáváte najevo, pravděpodobně to v něm vyvolá také takovou reakci.

Nejen tyto aspekty tvoří první vzpomínku, která se k panence může vázat po celý
život dítěte.
2.12. Jméno pro panenku
Pokud má dítě k panence nějaký vztah, velmi brzy si ji pojmenuje. Je to přeci jen
„lidská bytost“ a každá lidská bytost má právo na jméno. Není to ale pravidlem. Některé děti
třeba i z důvodu, že k tomu nejsou vedeny, panenky nepojmenovávají, anebo jen ty oblíbené.
Některé děti zase jména střídají. Panenku může dítě dostat už se jménem. Je ale zajímavé
pozorovat, podle čeho děti své panenky pojmenovávají. Já jsem je nejčastěji pojmenovávala
na základě asociací. Jméno nikdy nedostaly dříve, než byly dokončeny. Loutky jsou trochu
jiná kapitola, tvořila jsem je s úmyslem s nimi pak zahrát dětem nějakou konkrétní pohádku,
proto měly už jméno předem určené.
2.13. Shrnutí praktické části
Za svou praxi jsem vyrobila mnohem více hraček a panenek, než zde uvádím.
Některé jsou ale darované a již nemám na tyto lidi kontakt. Každé tvoření pro mě bylo
potěšením a přineslo mi nové zkušenosti. Ověřila jsem si, že děti milují proces tvorby. Že je
možné vyrobit krásnou a přesto ekologickou hračku a nemusí to být náročné. Přišla jsem na
to, jaké pocity a zkušenosti provázejí tvorbu hraček. Že i já jako dospělá mohu cítit vůči
panence city jako k lidské bytosti.
Zjistila jsem, že nemohu jen tak plošně říci „panenka“ (každý má jinou představu
o tomto pojmu), že hledám i konkrétnější rozlišení, a to jsem našla a uvedla ho do života
v popisu panenek. A na závěr jsem se přemýšlela nad předáváním panenek. Ruční práce a
péče by se v něm měla promítnout.
Konec procesu není minuta, kdy panenku dokončíte. Je to moment, kdy se na ni
někdo podívá a dá jí jméno. Tím je stvrzen reálný vztah.
Panenky pro mě mají velikou hodnotu. Zabývala jsem se jimi do detailů. A je toho
ještě mnoho, co jsem v této práci nemohla uvést, protože zážitek z jejich výroby je
nepřenosný a jedinečný.
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Původně jsem chtěla k panenkám přiložit i postup výroby a střih. Po dlouhé úvaze
jsem to neudělala ani u svých vlastních střihů či postupů. Je to z toho důvodu, že výrobci se
prodejem svým střihů živí. I proto jsem ani neuvažovala o tom zeptat se jich, zda bych je
mohla někde uveřejnit. U takové panenky trvá dlouho, než ji dovedete k dokonalosti.
Výrobní postup se musí několikrát zopakovat a předělat, než je střih správný. Uvádím proto,
pokud je to možné, pouze kontakty, kde se dají střihy zakoupit či sehnat. Také je možné
čerpat z pramenů v seznamu literatury.
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST
3.1. Vymezení výzkumné sondy
Na základě teoretické části a po zkušenostech s tvorbou panenky v kapitole
Háčkované a šité panenky (s. 57) jsem se rozhodla svoje pochopení problematiky vztahu
k panenkám a jejich předávání prozkoumat, a to s oporou o tuto svou praktickou schopnost.
Výzkumná otázka, kterou jsem si na základě svých zkušeností s výrobou panenky
(s. 36-37) položila, zní: „Ovlivní vztah dítěte k panence pozitivně, když bude pozorovat
proces tvorby panenky?“
Hypotéza: „Dítě bude mít prokazatelně větší zájem o panenku, kterou tvořil někdo
z jeho blízkého okolí s jeho přítomností, než o panenku pouze předanou.“
Vzhledem k charakteru výzkumné otázky jsem volila kvalitativní výzkumnou sondu,
realizovala jsem experiment, při němž jsem data sebrala metodou pozorování. Použitý
vzorek neaspiruje na reprezentativnost ve smyslu demografického pokrytí, nemá tedy
obecnou platnost, ale umožňuje relevantně odpovídat na kladenou otázku.
Metody získávání dat: pozorování
Pozorování je plánované takto:
Má dvě části. Jedna část je zúčastněná a odehrává se v průběhu vytváření panáčka ve
třídě. Je to pozorování zaměřené na zájem a konverzaci dětí ohledně vyráběného panáčka,
podílení se na výběru barev či na návrhu oblečení.
Druhá část je nezúčastněná, zaměřuje se na tři aspekty: Jak děti přijaly panáčka? Jak
si s ním hrají? Mají dále zájem o výrobu dalších doplňků pro panáčka?
-

Pozorování má standardizovanou část. Pozorovatel bude vyhledávat tyto jevy a
popisovat je. Pokud se ale naskytne nějaký jiný nepředvídatelný kontext,
zaznamená jej také.

-

Pozorovatel působí nezúčastněně. Do vzniklých situací nezasahuje a zbytečně
na sebe neupozorňuje.
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-

Výzkum nebude probíhat současně, ale postupně s ohledem na jednu osobu
pozorovatele. A bude probíhat v různých třídách, aby se vztah k jedné hračce
nedubloval druhou.

Postup:
 Na vzorku dvou v principu stejných háčkovaných panáčků proběhne výzkum ve
dvou třídách WMŠ (tedy zhruba na 25 dětech).
 Tento výzkum bude trvat vždy první týden (tedy 5 pracovních dnů) od předání
panáčka dětem. To proto, že je možné zajistit jednu osobu, která bude každý den
v týdnu skupinu pozorovat ve stejném čase dopoledne, a dvě další učitelky
odpoledne. To minimalizuje počet osob zainteresovaných do výzkumu.
 Pro zajištění objektivity bude zápis a pozorování dopoledního herního bloku
provádět osoba, která do projektu není pocitově zaangažovaná. Touto osobou je
asistentka naší školky, která nebude narušovat hru dětí, protože ji děti znají. Tak bude
výzkum co nejméně ovlivněný.
 Zápis bude proveden pomocí písemných poznámek a přepsán jako popis výzkumu.

3.2. Charakteristika vzorku 1
Název třídy: Lipky
Třída pracuje na principech waldorfské pedagogiky. Je to heterogenní skupina (děti
ve věku od 3 do 6 let), zapsáno je 25 dětí.
Z celkového počtu 25 dětí je ve třídě 13 dívek a 12 chlapců. Skupinu předškoláků
tvoří 10 dětí, a to 6 kluků a 4 holčičky. To je největší skupina. Další skupinu tvoří pětiletí,
těch je také 10, z toho 8 dívek a 2 chlapci. Nejmenší skupinu 4letých tvoří letos 4 děti ve
složení 3 chlapců a jedné dívky.
Oblíbenost hraček ve třídě:
Holčičky si především hrají s šátky, šatičkami, vílími závojíčky. Na druhém místě
jsou domečky pro panenky a na třetím hra na rodinu a hry s panenkami.
Chlapci zato staví rádi bunkry a domečky z polštářů a šátků. Velmi oblíbená je taky
kuchyňka a na třetím místě stavby z kostek a Kaply. S panenkami si prý v podstatě nehrají.
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Doplňky k panenkám jsou: oblečky, 2 kočárky, nosítko, 2 postýlky, velký domek pro
menší panenky s nábytkem.
3.3. Charakteristika vzorku 2
Název třídy: Kaštánci
Třída pracuje také na principech waldorfské pedagogiky. Stejně tak je to heterogenní
skupina (děti ve věku od 3 do 6 let), zapsáno je 25 dětí.
Ve třídě je nyní 8 předškolních dětí (z toho 2 OŠD - chlapci) a z toho 3 dívky a 5
kluků. 5 nejmladších dětí je ve věku od 3 do 4 let (3 holčičky, 2 chlapci). Prostřední věkovou
skupinu tvoří 7 holek a 5 kluků. Třída je genderově vyrovnaná: 12 kluků a 13 holek.
Oblíbenost hraček ve třídě:
Ve třídě Kaštánků nejsou hry tak genderově rozdílné. Nejoblíbenější jsou
konstrukční hry s kostkami a Kaplou. Potom je velmi oblíbené zvýšené dřevěné patro, na
kterém je kuchyňka. Mezi další oblíbené hry patří převleky a až teprve na čtvrté místo
panenky. Letošní skladba třídy navíc ve velkém tráví čas s pastelkami. Každý má vlastní
sešit, do kterého si může ve volných chvílích cokoliv nakreslit.
Pokud můžu říci, jak často si hrají s panenkami, řekla bych tak jednou týdně až
jednou za 14 dní. Většinou více holčičky. Panenky oblékají, houpají je a starají se o ně jako
o miminka.
Z doplňků máme k panenkám: 3 postýlky, 2 kolébky, oblečení a žehlicí prkno. To
považuji za nedostatečné vybavení. Chybí nějaké nosítko, kočárek, batůžky pro panenky,
hřebínky a plínky. Možná proto není hra s panenkami tak oblíbená.
3.4. Režim volné hry ve školce
Třídy fungují od 7:45 do 15:30. V této době se děti nespojují s jinými dětmi ani
neodcházejí do jiných tříd. Z toho prostor na volnu hru ve třídě je od 7:45 do 9:00. V tomto
čase ale také probíhá ranní činnost zhruba na 10-15 min., která se střídá s režimem týdne.
Dále si děti mohou hrát s hračkami v odpoledních hodinách od 14:00 do 15:30, pokud venku
není dostatečně krásné počasí na pobyt na zahradě. V tomto čase je ještě zahrnuta svačina.
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3.5. Výběr panenky pro výzkum
Prvním mým nápadem bylo dětem k výzkumu ušít černošku, protože zastoupení
etnické panenky ve třídě nemáme a tyto hračky jsou dost oblíbené. Nejen kvůli mému
přesvědčení, že děti by neměly vidět, jak se do hlavičky píchá jehlou, jsem nakonec od tohoto
nápadu upustila. Děti by neviděly více jak polovinu procesu tvorby. Navíc je tato hračka
velmi náročná na čas. Při výrobě první háčkované hračky, kterou jsem tvořila před dětmi,
byl ale zájem dětí tak veliký, že jsem nakonec zvolila dětem hračku uháčkovat. Princ splňuje
veškeré požadavky na výrobu s malými dětmi. Mohou pozorovat celý proces tvorby a tvorba
je posloupná a smysluplná. Děti okamžitě vidí jakou část těla už Princ má a tělo je celou
dobu pohromadě, vůčihledně se zvětšuje a v podstatě „roste“.
Hračku jsem mohla vyrábět pouze při své odpolední směně. Dopoledne jsem příliš
zaměstnaná přímou činností z dětmi a ranním kruhem. Jelikož jsem ji zamýšlela vyrábět
v zimě, nedalo se nic vyrábět ani při pobytu venku. Kolegyně mi navíc odjela na delší dobu
do zahraničí. Celý proces tvorby se tedy musel posunout až na únor roku 2017. Do té doby
jsem měla pouze ranní směny a vedla jsem třídu sama.

Obrázek 19 Le Petit Prince 2

Vycházela jsem z pravidel pro výběr hraček, kterými se zabývám v teoretické části
(kapitola 1.4), a ty také níže uvádím. Taktéž vycházím z pravidel bezpečnosti, což znamená
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absenci: střižných míst, nevhodného materiálu, ostrých hran, nebezpečných látek,
konstrukce způsobující možnost udušení, zápachu. (s. 28)
Věk dítěte – Hračka je svou jednoduchostí vhodná pro děti mladšího předškolního
věku, a to proto, že ve třídě je letos více mladších dětí.
Vhodnost materiálu – Materiál je přírodní příze a ovčí rouno (příjemný na dotek a
teplý), které je pro děti velmi vhodné.
Velikost – cca 30 cm
Tvar a barva hračky – Tvary jsou oblé, příjemné na pohled. Volila jsem jednoduchou
hračku se spojenýma nohama, protože to bude hračka spíše na mazlení. Poměr hlavy a těla
je 1:4.
Pevnost a trvanlivost hračky – Háčkované panenky jsou při dětské hře velmi odolné
a houževnaté. Děti starší 3 let už do úst hračky nestrkají, a tak je i hygienická, dá se prát, a
jako prevenci proti molům je dobré ji čas od času promrazit v mrazničce. Je jednoduchá na
údržbu.
Aktuální skladba hraček – Ve třídě je momentálně 6 panenek. Jedna malá plastová
s látkovým tělíčkem a 5 ručně šitých. Tyto jsou odstupňované od nejjednoduššího
„hajánka25“, přes panenky více a více propracované, jako je kloubová panenka, pro starší
děti. Dále je zde miminko vyplněné pískem pro nejstarší děti, které váží více než reálné
dětské tělíčko.

25

Velmi měkká a málo vyplněná hračka do postýlky na spaní.
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Obrázek 20 Skladba panenek ve třídě Kaštánků

Genderové zastoupení je následující: miminko – neutrální, hajánek je vzezřením kluk
a 4 panenky jsou holčičky.
Žádná hračka není háčkovaná a zastoupení mužského pohlaví je také malé. Na
základě těchto poznatků jsem proto volila k výzkumu tento typ panáčka. Princ také více
zaujal i kluky ve třídě, kteří se nakonec nejvíce chtěli podílet na jeho utváření a rozhodovat
o jeho vzhledu.
Konstrukce a mechanika – Hračka není nikde sešívaná. Celá je z jednoho kusu
vyrobená pouze za pomocí háčku.
Využití fantazie, srozumitelnost – Panáček má pouze nos a nemá tvář, nevyzařuje
proto žádné konkrétní pocity. Je velmi jednoduchý, a proto je ke hře zapotřebí více fantazie.
Škála herních možností – Panáčka si budou moci děti vybrat jako hračku do
postýlky, protože je měkká a teplá. Zároveň ale bude i jako běžná hračka ve třídě, bude mít
vlastní postýlku. Předpokládám, že pokud je to „Princ“, bude hra s ním více fantazijní a
nebude to klasické miminko do postýlky.
Bezpečnost – Hračka nemá žádné odnímatelné části, které by dítě mohlo spolknut.
Je vhodná pro alergiky.
Cena a hodnota hračky – Cenu materiálu odhaduji asi na 30-50 Kč. Háčkované
hračky takového rozměru se na internetu či v obchodě prodávají od 500 Kč.
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3.6. Popis procesu tvorby Prince ve třídě Kaštánků
Předem je nutno podotknout, že děti v naší školce jsou zvyklé, že paní učitelky stále
něco vyrábí. V mé třídě o to víc, protože nejen já v odpoledních hodinách vyrábím hračky
či výrobky na jarmark, skřítky pro neziskovou organizaci Locika aj. Protože jsme
potřebovaly, aby asistentka až moc aktivně nezasahovala do chodu třídy, ale aby byla dětem
vzorem a jen „neseděla a nekoukala na ně“, dohodly jsme se tak, že v ranních hodinách
vyrábí, co je právě potřeba, a opravuje hračky. Tudíž naše děti toto považují za běžnou
činnost dospělých. Viděly už mnoho věcí, které jsme vyráběly, ale ani to jejich zvědavost
neotupilo. Pokaždé, když vidí něco nového v mých či asistentčiných rukou, přistupují
jednotlivě a tážou se, co že to vyrábíme, proč a pro koho. Nikdy ale nemohly do procesu
tvorby aktivně zasahovat a nikdy jsme nedělaly nic, o čem by od začátku věděly, že bude
pouze pro ně.
Jako prvního jsem v naší třídě před dětmi vyráběla panáčka pro výzkum ve třídě
Lipek. Děti viděly celý proces tvorby, ale také věděly, že panáček není pro ně. I tak se
chodily těšit pohledem, jak panáček přibývá, jaké má vlásky, všímaly si detailů a měly
o háčkování veliký zájem. Koukali se na něj a líbilo se jim to.
Druhého panáčka jsem háčkovala narychlo pro nemocnou holčičku. I tady jejich
zájem neopadl a pozorovaly, jak panáček vzniká. Když jednou stálo odpoledne několik dětí
(9) kolem mě, zeptala jsem se jich, jestli by chtěly taky takového prince. A oni velmi nadšeně
řekly, že ano. Hned se mě ptaly, jakou bude mít barvu? Já jsem se jich zeptala, jaký by ten
princ měl být? Jaké by měl mít kalhoty a jeden z předškoláků zvolal, že by měl být modrý.
Děti se k jeho názoru připojily, protože je to jeden z vážených předškoláků a děti na něho
hodně dají. „Dobře,“ řekla jsem a vyskládala na kulatý stůl různé odstíny modré, fialové a
zelené a nechala každé dítě ukázat na klubíčko, které by bylo vhodné na princovy kalhoty.
Všechny, na které někdo ukázal, jsem dala stranou. Byla zde: světlemodrá, žíhaná fialová,
tmavomodrá, světlezelená. Z těchto barev nakonec děti zvolily žíhanou. Jeden z kluků,
Honzík, řekl, že když tedy nebude mít světlemodré kalhoty, měl by mít alespoň plášť té
barvy. Tak jsem tedy slíbila, že bude mít světlemodrý plášť.
Tento moment vznikl spontánně, i když s promyšleným záměrem. Vzbuzovalo to
v dětech pocit, že jejich zvědavost byla odměněna a teď je řada na nich.
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Po dokončení kalhot jsem se zeptala dětí (přítomno 12), jakou by měl tedy mít princ
košili? Jeden z předškoláků26 má nejoblíbenější barvu červenou. Hned jak tuto barvu
vyslovil, všechny děti se přidaly. Vyrovnala jsem tedy před ně různé barvy klubíček: růžové,
oranžové, bílé, fialové, červené a nechala je opět vybrat barvu klubíčka na košili. Děti
jednohlasně zvolily zářivou červenou. Zajímavé bylo, že druhý den přišel tentýž předškolák
do školky a radostně hlásil, jak se chce naučit háčkovat a že ho to maminka naučí. Navrhla
jsem mu, že až se naučí řetízek, může princi uháčkovat žlutou korunu.
Děti chodily každý den pozorovat, jak princ přibývá, a jednou navrhly, že když to
bude princ, že bude muset mít plášť, a jeden z kluků si moc přál, aby byl modrý a přinesl na
něj z koše přímo i klubíčko.
Když bylo dokončené tělo, přinesla jsem dětem (16 dětí) 4 barvy vlny vhodné na
vlásky (blond, světlehnědou, tmavohnědou, černou). Ukázala jsem jim každou barvu zvlášť
k hlavičce a pak se zeptala, jaké by měl mít vlásky. Děti se nemohly shodnout, jestli černou
nebo blond. Navrhla jsem tedy hlasování. Děti hlasovaly zvednutím ruky. Pro černou
hlasovalo pouze 7 dětí. S výslednými 9 hlasy vyhrála světlá blond.
Proces tvoření doma i ve třídě trval dohromady 3 týdny. Nebylo možné dělat prince
pouze ve třídě za tak krátkou dobu. Některé části jsem doháčkovala doma. Vždy ale
minimálně polovinu z každé části jsem háčkovala v přítomnosti dětí.
Děti tedy ovlivňovaly barvy oblečení a také přítomnost pláště. Nebyly tedy jen
pouhými pozorovateli, ale aktivně se v rámci možností podílely na průběhu celého procesu
výroby hračky.

26

Tento hoch je dítě s odkladem. Celý rok ho podporujeme v jeho projektech a vedeme ho ke

kreativnímu, proaktivnímu myšlení a cílevědomosti.
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Obrázek 21 Princ

3.6.1. Jméno
Děti mu prostě začaly říkat Princ podle prvního háčkovaného panáčka, kterého u mě
viděly. Zeptaly se mě totiž: „Kdo to je?“ Když jsem následně zvolila techniku výroby jejich
panáčka tak, že viděly již jednoho před tím, přeneslo se s tím jméno i na hračku druhou. Celý
proces tvorby pak děti panáčka nazývaly „Princ“ a tuto informaci si mezi sebou
v rozhovorech předávaly.
3.6.2. Předání
V praktické části této práce jsem se zmiňovala o tom (s. 61), jak důležité je předávání
hračky dětem. Rozhodla jsem se předat oba Prince co nejjednodušeji, jen tak, aby o nich děti
věděly. Bylo by těžké předat panenku stejně, pokud by ji provázel nějaký složitější
ceremoniál. Každá učitelka by pak panáčka předala se svou vlastní intencí, a mohla by pak
i zásadně ovlivnit výsledek výzkumu. Zvolily jsme tedy s učitelkou z Lipek velmi strohé a
jednoduché, ale přesto milé předání hračky, a to zabalení panáčka do šátku, předání
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v kroužku, v tiché a napínavé atmosféře, s tím, že děti samy najdou místo, kam panáčka
uklidí, aby věděly, kde ho později mohou najít.
3.7. Popis výzkumu
3.7.1. Výzkum ve třídě Lipek – tedy dětí, které neviděly hračku vznikat
Hračka byla po domluvě s třídní učitelkou předána 17. února 2017.27 Přítomná byla
asistentka, která pozdější pozorování prováděla v dopoledních hodinách. Odpolední volnou
hru pozorovala třídní učitelka, která měla následující týden odpolední směnu.
Pozorování: Za celý týden neměl nikdo z dětí o hračku žádný zájem. Pouze ve čtvrtek
odpoledne (zapsala: Učitelka Lipky) se stala tato situace: Jeden hoch ukazoval mamince, jak
umí skákat ze schodů. Po té, co spadl na zem a maminka ho zvedala, všimla si nové hračky
v kočárku. Ptala se chlapce: „Co to je?“ On jí odpověděl: „To je náš nový panáček.“
3.7.2. Výzkum ve třídě Kaštánků
Princ byl předán přímo mnou (třídní učitelkou) co nejpodobněji jako ve třídě Lipek
31. března 201728. Ranní volnou hru pozoruje opět asistentka třídy. Odpolední směnu vedu
já jakožto třídní učitelka, a tak musím bohužel pozorování provádět sama. Snažím se do
výzkumu nezasahovat a děti nijak neovlivňuji.
Den 1: (zapsala: učitelka - Kaštánci) Ráno děti neměly mnoho času na hraní –
vyráběly květináče na Jarní slavnost. Ráno tedy nebyla pozorována žádná hra s Princem. Po
obědě přišla jedna předškolačka a poprosila, zda si může vzít Prince do postýlky na spaní.
Dovolila jsem jí to. V postýlce s panáčkem nad hlavou dělala přesně pohyby, které jsem
očekávala. Létala s ním v osmičkách a pozorovala plášť. Hladila mu vlasy a zkoumala
detailně jeho tělo29. Po spaní Prince uložila na místo a žádná další hra s ním neprobíhala.

27

Viz video z předání. Příloha 1

28

Viz video z předání. Příloha 2.

29

Je patrné na dokumentační fotografii.
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Obrázek 22 Hra s Princem

-

Dedukuji z toho, že zájem o hračku je patrný a že jsem správně odhadla charakter
hry.

Den 2: (zapsala: asistentka) Děti měly tento den opět ráno na pilno. Ráno pouze
někdo z dětí shodil Prince na zem. Jeden z předškoláků hned vyběhl a uklidil ho pečlivě na
místo. Na dítě, které ho shodilo, se obořil a výhružně zvolal jeho jméno.
-

Pro děti bylo důležité, aby byl na svém místě.

Den 3: (zapsala – asistentka) Dopoledne mají děti eurytmii a poté výpravu. Ten den
si ve třídě nehrají. Odpoledne si vzal Prince na spaní předškolák Eliáš. Připravil mu postýlku
vedle té svojí. Nejdříve vzal malou dřevěnou kolébku. Do ní se Princ nevešel. Poté si donesl
větší dřevěnou postýlku pro panenky a ustlal mu. Před spaním s Princem běhal po třídě a
vykřikoval: „Hop a letí!“ a skákal s ním dětem po postýlkách. Protože toto chování nebylo
přípustné, bylo nutné jej zastavit. Prince pak Eliáš zachumlal do peřin a celé spaní už jen
ležel. Po odpočinku ho uklidil na své místo a žádná další hra s ním už neprobíhala. Za
hezkého počasí totiž chodíme ven, a tak je odpolední pobyt ve třídě kratší.
-

Panenka očividně podněcuje k hrám, ve kterých dominuje pohyb. Znovu se
domnívám, že je to pláštěm.

Den 4: (zapsala: učitelka - Kaštánci) Ráno si děti stavěly stavbu z Kaply a jiných
kostek. Postavily barevný hrad a o panenky zájem vůbec nebyl. Odpoledne zato hrály děti
divadlo. Postavily židle pro diváky, udělaly lístky z papíru a hrály pohádku na motivy
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příběhu „Jak Jaromil ke štěstí přišel30“. Hra neměla v podstatě žádný příběh. Holčičky se
oblékly do šátků a sukýnek. Dva chlapci, kteří s nimi hráli, jim dělali doprovodnou muziku
na xylofon a komentovali, co se na scéně odehrává. V podstatě byli vypravěči. Dohromady
bylo dětí 5. Já a ještě dvě mladší děti jsme tvořily publikum. Jedna z holčiček byla princezna,
která jen seděla na trůnu, nemluvila a odpočívala. Důležité ale je, že když děti zjistily, že
nemají Jaromila (chlapci nechtěli hrát prince), vzpomněla si jedna z holčiček a podala
panáčka Prince, s kterým poté tuto roli hrála. Divadlo trvalo asi 7 minut. Princezna
vzdychala a byla moc smutná. Občas zašla s pážaty do zahrady. Tam ji čekal Jaromil, který
na ni nemluvil, okopával zahradu a princeznu pohladil, když za ním přišla.
-

Holčička, která hrála „Jaromila“ (5 let), měla vlastně jen panáčka v ruce nebo
pod paží. Stačilo jí, že je ten mužský element u ní, a ona sama vše hrála.

Celé divadlo skončilo tím, že pro děti přišly maminky, a tak se zacinkalo a byl konec.
Den 5: Tento den se u nás ve třídě ráno uklízí. Ani ráno a ani odpoledne neměl
o Prince nikdo žádný zájem.
3.8. Vyhodnocení výzkumu
Odpověď na výzkumnou otázku zní: „Ano, proces tvoření ve skupině Kaštánků
ovlivnil pozitivně vztah dítěte k panence.“
Očekávání, že tomu tak bude, potvrdily následující analýzy výše uvedených dat.
-

Ve třídě Lipek neměl o hračku zájem nikdo za celý týden.

-

Oproti tomu o něj byl ve třídě Kaštánků zájem 3 z 5 dnů, a to: pondělí, středu a
čtvrtek. Což je prokazatelně více. Moje očekávání to ale moc nesplnilo. Čekala
jsem, že děti vysloví zájem o nějaké další doplňky k Princovi. Takový impulz
neproběhl. Možná i pro to, že týden, ve kterém výzkum probíhal, byl trochu
hektický pro nás učitelky (připravoval se jarní jarmark) a nebylo tolik prostoru
pro volnou hru ve třídě.

Velmi uspokojivý byl ale proces tvorby. O ten byl veliký zájem a kladně jsem
ohodnotila i to, že motivoval jednoho z žáků k tomu, aby měl zájem o háčkování. Děti vždy

30

Tu jsme jim ten týden četli.
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působily radostně, pokud mohly do procesu nějak zasáhnout a ovlivnit ho. Zajímaly se každý
den, když viděly, že tvořím, a tvorbu se zájmem pozorovaly.
Z tak malého vzorku se nedá určit prokazatelně větší zájem holčiček či kluků, ale do
styku s Princem přišly obě skupiny.
Ve všech případech, kdy si s Princem děti hrály, to byly děti starší 5 let.
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Závěr
Z počátku, když jsem se začala zabývat fenoménem panenky, jsem měla obavy, jestli
bude téma pro takovouto práci dostatečně obsáhlé. Velmi rychle jsem zjistila, že je to oblast,
která má mnoho aspektů, jež se dají pozorovat. Bohužel je k tomuto tématu v českém jazyce
málo publikací a navíc jsou velmi zastaralé. Z těch, které jsou dostupné, se žádná nezabývá
například vztahem dítěte k panence, předáváním panenky dětem či hlubším pojetím panenky
jako takové.
Z literatury, kterou jsem prostudovala, jsem zjistila, jak dlouhá byla cesta panenky
nejen k dnešní podobě a účelu, ale i k jejímu současnému chápání. Z informací získaných
z celé škály zdrojů a ze svých zkušeností jsem vytvořila teoretické pomůcky k volbě správné
a bezpečné panenky, ať už ke koupi, či k její výrobě. Po přečtení teoretické části by mělo
být zřejmé, jaké panenky pro děti volit a jakou hru s nimi očekávat s ohledem na věk a
gender. Z hlubšího pohledu na identitu panenky vzešlo řazení podle identity a funkce.
Představila jsem také několik tvůrců nejen autorských panenek, kteří se mimo jiné snaží o
udržení lidové tvorby. Setkání s těmito lidmi pro mě bylo inspirativní.
Praktická část přibližuje skrze mé zkušenosti problematiku ruční výroby panenek a
dokládá, že tovární výroba jen těžko může dát panence to, co milující ruka tvořitele, a to
jsou skutečné pocity. Zjistila jsem, že je opravdu možné, ne-li dokonce jednoduché, vybrat
panenku, kterou zvládne vyrobit každý s ohledem na svoje schopnosti. V praktické části
vidíme, že možností a námětů na výrobu panenky je mnoho, od těch nejjednodušších po
velmi složité a od malých po veliké. Krásu ručně vyráběných panenek nechám na každém
posuzovateli samém.
Jak v praktické části, tak ve výzkumné sondě se potvrdilo, že ruční tvorba děti láká
a je pro ně zajímavá. Také se ověřilo, že děti měly o panenku větší zájem, pokud viděly její
tvorbu, a rády se do procesu zapojovaly. Mnohem intenzivnější pokus by byl v domácím
prostředí, kdyby panenku vyráběli rodiče a vlastníkem by bylo jedno konkrétní dítě.
Bohužel, takové podmínky pro výzkum zatím nemám.
Pro mě bylo bádání nad tímto tématem více než přínosné a jsem s touto prací jakožto
mezníkem mé práce s panenkou spokojená, a to nejen pro nepřeberné množství panenek,
které jsem vyrobila (některé dělají velkou radost dětem a jiné jen mně doma). Osvojila jsem
si také nové techniky a získala nové zkušenosti. I ohlasy lidí a dětí, se kterými jsem na toto
78

téma hovořila, byly více než pozitivní a ukazují, že i když je (například v novodobé odborné
literatuře) téma opomíjené, je stále aktuální.
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