
 

 

 

Univerzita Karlova 

Pedagogická fakulta 

Katedra výtvarné výchovy 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

Hračka jako forma vizuality 

Toy like a form of visualization 

Markéta Vojteková 

 

 

Vedoucí práce: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. 

Studijní program: Učitelství pro základní školy 

Studijní obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ 

 

 

2018 

 



 

 

 

  

   

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

Odevzdáním této diplomové práce na téma Hračka jako forma vizuality potvrzuji, že jsem ji 

vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně, za použití v práci uvedených pramenů 

a literatury. Dále potvrzuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

Praha, 2018 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych poděkovala Mgr. Magdaleně Novotné, Ph.D. za cenné rady, věcné připomínky, 

vstřícnost, odborné vedení, trpělivost a ochotu při konzultacích. Také srdečně děkuji rodinám 

za možnost pozorování v přirozených podmínkách a dobrou vůli odpovídat na otázky v rámci 

rozhovoru.  



 

 

 

ABSTRAKT 

Hračka je způsobem enkulturace. Práce se zabývá hračkou v souvislosti současné vizuální 

kultury, jako produktu kulturního průmyslu. Řeší otázku, jak konkrétní hračky mohou 

ovlivňovat vnímání dětí. Studuje typy a základní principy dětských her ve vztahu k hračkám. 

V případové studii zkoumá proces dětské hry dvou dětí v domácím prostředí v souvislosti s 

konkrétními hračkami. Dokumentuje a charakterizuje hračky, které mají děti k dispozici a 

způsob, jak si s nimi hrají. Pozoruje, zaznamenává, analyzuje a reflektuje dětskou hru a 

sleduje konstanty a proměny představ, konceptů a zkušeností, vstupující do procesu hraní. V 

návaznosti na výzkumnou sondu navrhuje soubor výtvarných činností. 
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ABSTRACT 

A toy is a method in encultury. The deals with a toy in context of contemporary visual culture 

like a product of culture industries. It solves how the specific toys could manipulate children´s 

perception. It examines types and basic principles of children´s games in relation to toys. In 

case study it examines a proces of children´s game for two children in a home environment in 

relation to specific toys. It documents and characterizes the toys which are available for 

children and a way how a children plays with them. It observes, records, analyzes and reflects 

children´s game and tracks constants and a transformations of ideas, concepts and skills which 

are entering gaming proces. Following a research probe, it suggest a set of art activities. 
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Myslím, tedy jsem. Vidím, tedy jsem. 

ÚVOD 

ZAMYŠLENÍ NAD VZNIKEM PRÁCE 

Na úplném začátku stálo hledání vhodného dárku, který by zaujal roční batole. Zprvu se zdá, 

že úkol je jasný a snadný. Zajdu do obchodu, vyberu hračku a je to. Ten, kdo se ocitl v 

podobné situaci jako já asi tuší, co následovalo. Ocitla jsem se v jednom nemalém hračkářství, 

které mělo neuvěřitelnou rozlohu a bylo naplněné až po strop nepřeberným množstvím 

různých hraček. Jedná se o druhé největší hračkářství v Evropě, které bylo otevřeno v Praze s 

názvem Hamleys. 

Obrázky 1 a 2: hračkářství Hamleys, foto autorka 

Procházela jsem mezi regály. Ze všech stran na mě vykukovaly hračky různých barev, tvarů a 

velikostí. Když jsem prošla několik uliček naprosto dezorientovaná, uvědomila jsem si, že 

snadný úkol je v nedohlednu. Blížilo se zoufalství. Všechny hračky se zdají být úžasné. Jako 

kdyby všechny hračky volaly: „Vyber si mně, já jsem ta pravá!“ Nakonec jsem jednu z nich 

vybrala a odcházela z hračkářství s nejistým pocitem, zda jsem vybrala správně. Nejde přeci o 

to, aby byla hračka pěkná. Vždyť takový parametr dítě neocení. Důležité pro mě bylo, jestli je 

má hračka hodnotná výchovně. Dítě si hračku osahá, prohlédne, nějakým způsobem jí začne 

používat, zahrne jí do svých hraček, bude ji kombinovat s hračkami ostatními. Postupně se 

díky ní bude vzdělávat. Vždyť dítě při hře prohlubuje a formuje estetické zážitky. Jak zmiňuje 

Titěra (1963) “Hračka ztrácí svůj výchovný význam, jakmile dosáhla vrcholu své 

dokonalosti.” To je ta důležitá funkce, ke které má dítě dojít. Říkala jsem si, že snad bude mít 

dítě názor stejný. Nicméně je velmi obtížné zhodnotit, zda má hračka výchovnou a vzdělávací 

funkci. Jednoduše jestli hračka dítě obohatí. 
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 S očekáváním jak si naše batole bude hrát, zabalila jsem hračku do balicího papíru s dětským 

motivem a vyrazila na oslavu. Těšila jsem se na chvíli rozbalování snad víc než obdarovaná. 

Jaké však bylo mé zklamání, když Anička drahou, pěknou, náročně vybíranou hračku 

pohodila bez zájmu do kouta a s nadšením dál trhala papír, ve kterém byla hračka zabalena. 

Anička se tak zabavila na dlouhou dobu a já zůstala stát jako opařená a s nepochopením se 

dívala na papír, který létal okolo. Celá situace mě dovedla k zamyšlení, jak málo vlastně o 

dětském světě vím. A nejen já, podobná situace už určitě potkala mnoho lidí. Zpětně jsem se 

zamýšlela a hlavou mi běžely otázky. Jak je možné, že dítě takhle zaujme kus papíru? V čem 

byla hračka nedostatečná, že si jí vlastně ani nevšimlo? Co vlastně musí hračka dítěti přinášet, 

aby upoutala jeho pozornost? Děti jsou náročnými kritiky. A tak z jedné krátké situace 

vyvstalo mnoho otázek, které zůstaly až dosud nezodpovězeny. Z důvodu přesycení trhu je 

třeba se zorientovat ve velkém množstvím předmětů určených pro děti. Proto rozhodla jsem 

se práci zaměřit na vizuální stránku hračky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hračka nemá být módním zbožím, ale prostředkem k vyjádření hodnot, které uznáváme, a 

cestou, po níž přirozeně a nenásilně vedeme dítě k žádoucím poznávacím zájmům a 

činnostem.“                    (Opravilová, 1988) 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

Po začátek považuji za důležité vymezit si základní pojmy, od kterých se tato práce odvíjí.  

1.1 Vizualita 

Jedná se o neustále se vyvíjející jev, který je vázán na čas. V prvopočátku byla v rámci 

vzdělávání výtvarná výchova zaměřena na kreslení. Lidé byli vzděláváni s cílem být dobrým 

pracovníkem. Řemeslníci museli umět kreslit, aby byli schopni zpracovat své zakázky. 

Kreslení portrétů se rozmohlo především v 19. století, kdy si i lidé z chudších poměrů mohli 

dovolit portréty rodinné. Zásadním mezníkem vizuality se stal nástup fotografie. V těsném 

závěsu se připojil film. Fotografie byla brána jako dogma, které není zpochybnitelné a je tedy 

nositelem pravdy. S nástupem úprav se ale pohled na fotografii mění. Již není nositelem 

reality, což je výsledkem posledních 20. let. K proměnám dochází neustále. 

Někteří badatelé pojímají vizualitu jako nový vědní obor, jiní tvrdí, že se jedná pouze o 

přijmutí nových metod. Další tvrzení vypovídá o současném umění, jako o neautonomním 

systému. Konkrétně se k vizuálním studiím vyjadřuje pomocí esejí Ladislav Kesner. 

Poukazuje na problém interpretace a chápaní vizuality. 

Vizualita má v moderním životě nepochybně významnou roli. Dnes se často setkáváme s 

filmem, televizí, uměním a s videi. Současná vizuální média a jejich využití se neustále mění. 

Díky změnám není možné pojmout informace, které nám jsou k dispozici. Musela tak 

přijmout prozatímní status, jenž je proměnlivý, což není dáno ani tak médiem, jako spíše 

spojením mezi pozorovatelem, který informaci přijímá a pozorovaným, což je právě samotné 

sdělení. Jde tedy o setkání diváka s tím, co vidí. Střet můžeme nazvat podle Mirzoeffa 

“vizuální událostí”. Mirzoeff chápe vizuální událost jako spojení vizuálního znaku a 

technologie. Technologie je spojkou mezi znakem a divákem. (Mirzoeff, 2012) 

Ustálenou definici vizuality tedy z momentálních zdrojů nevyprodukujeme. Jedno ale jisté je. 

Vizualita má v moderním životě velmi významnou roli a schopnost vidět určité obrazy není 

jen součástí našich životů, ale schopnost vidění je právě náš život.  

1.2 Vizualizace 

Mirzoeff Nicholas (1999) se zmiňuje o vizualizaci jako o schopnosti převádět co nejvíce 

záznamů ze světa, který nás obklopuje, do obrazových znaků. Právě toto je nejvíce rozdílný 

rys nové vizuální kultury. Díky technologickým změnám je tedy nyní možné vidět i to, co 

jinak vidět není. “S tímto intelektuálním posunem se pojí i rostoucí technologická kapacita 

umožňující zviditelnit věci, které naše oči nejsou bez pomoci schopny uvidět. Kupříkladu 

Röntgenův náhodný objev paprsku X v roce 1895, jež naše oči nemohou rozlišit.” Tak 

mnohdy z vysvětlení, na které by bylo třeba minimálně několik slov, vznikne pouze jakési 

vyobrazení. Mozek dokáže tyto obrazy rychle za sebou vstřebávat a my tak umíme číst 

několik takových znaků rychle po sobě, nebo dokonce najednou. Lze zde uvést příklad, který 

je v knize zmíněn. “Vezmeme si řidiče na typické severoamerické dálnici. Jízda vozidla závisí 

na řadě vizuálních úsudků řidiče v závislosti na relativní rychlosti ostatních vozidel a všech 
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manévrů nezbytných k dokončení cesty. Zároveň je ale řidič bombardován dalšími 

informacemi: semafory, značkami, údaji o čase, teplotě a atd. Přesto většina lidí tento proces 

považuje za natolik rutinní, že si pustí hudbu, aby se nenudila.“ Obrazy ze života se postupně 

stávají automatickou záležitostí a máme pocit, že se ještě musíme během sledování obrazů 

nějak zabavit. Jízda automobilem tedy závisí na vizuálních schopnostech řidiče znaky 

vstřebávat. 

Z těchto informací se tedy dozvídáme, že nedochází k tomu, že tvoříme obraz světa, ale 

začínáme celý svět kompletně pojímat jako jeden velký obraz. Přesně na takové schopnosti 

zpracovávat vizuální informace staví společnost průmyslově založená. Takovou dovednost se 

člověk postupně učí, což je v nynějším světě poměrně novou záležitostí. Vizualizace se stává 

povinnou součástí našich každodenních životů.  

1.2.1 Snaha o nevizualizaci bytí 

V závislosti na pojem vizualizace bych se chtěla vyjádřit k pojmu a jeho úskalí. Ač si 

uvědomuji, jaké výhody nám přináší rychlá komunikace díky moderním vymoženostem, ráda 

bych seznámila čtenáře i s negativní stránkou věci.  

Malým pokusem o dokázání nezávislosti na sociálních sítích jsem se před několika lety 

rozhodla přestat vkládat informace o mé osobě a mých činnostech, které se dnes považují za 

samozřejmou součást bytí, jak je v předchozím odstavci zmíněno. Ze snahy udržet si své 

soukromí pod pokličkou a neotevírat se celému okolí, přestala jsem vkládat příspěvky na 

sociální sítě, čímž jsem se stala neviditelnou. Můj virtuální život zmizel. S mnoha lidmi, kteří 

se dříve považovali za přátele, v kontaktu nejsem. Dá se říct, že zůstalo zdravé jádro a nyní 

vím, že mám kolem sebe opravdu přátele, kterým na mě záleží. I přesto od nich slýchám 

otázky, zda vlastně žiji. Mají pocit, že když nemají několik dní informace ze sociálních sítí o 

tom, co dělám, pravděpodobně nedělám nic.  

Zamyšlení nad nevizualizací není pouze mým výplodem. Prolínání technologie s našimi 

životy vypovídá o schopnosti lidí vstřebávat nové podněty, nakládat s nimi a vyhodnocovat 

informace. Vizualita je nyní v takovém rozmachu, že nás nutí se zamyslet, zda míra 

vizuálních podmětů není přemrštěná. Vymanění se rozhodně není jednoduché a pro mnohé 

pochopitelné. Každopádně jisté je, že se dnešní život společnosti odehrává především skrze 

vizualitu. Umožňuje nám tedy svět velice zjednodušit do určitých obrazů, ale na druhou 

stranu jsme v určitém zajetí systému. Neopomeňme, že obraz si nelze vyložit pouze jedním 

významem. Každý totiž vidíme, rozumíme viděnému a vyhodnocujeme viděné na základě 

svých zkušeností, postojů a hodnot. (Mirzoeff, 2012) 

1.2.2 Kolik možností vidění existuje? 

Nabídka návštěvy galerie si moji blízcí nespojují se zábavou. Pokud k návštěvě dojde, 

nedochází k hlubokým prožitkům, které jsou díla schopna vyvolat.  Domnívám se tak na 

základě mého pocitu, že člověk není natolik zaujat, aby byl schopen podněty přijímat. 

Ladislav Kesner jako vysvětlení uvádí, že každý člověk má jinou vizuální aktivitu a kvalitu 

vidění. Co ale znamená “dobře vidět”? Jako příklad dobrého vidění uvádí Sherlocka Holmese, 
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který dokáže detailně sledovat situace a všimnout si tak malých nuancí, které by jiný člověk 

neviděl a díky tomu dokáže vyřešit případ. Když se ale nad dokonalým viděním zamyslím, 

jsem přesvědčena, že neexistuje. Vždyť oko není schopné zaznamenat naprosto komplexně 

vše, co se kolem nás děje. Navíc každý má vidění jinak zaměřené. Holmes je sice ve svém 

zaměstnání nepřekonatelný, ale co třeba takový lékař, který dokáže číst z rentgenových 

snímků? Kdyby si povolání měli vyměnit, pravděpodobně by ho nevykonávali dobře, protože 

ve vidění toho druhého nejsou tak zdatní. Pokud se zaměřím na výtvarná díla, rozhodně i v 

tomto oboru je nutné mít schopnost vidění. Jak jsme měly možnost se přesvědčit na 

seminářích z výtvarné výchovy, kdy jsme analyzovaly a interpretovaly díla, nikdy není možné 

vyčerpat možnosti, které se v díle nalézají. Díky našim rozdílným zkušenostem, postojům a 

hodnotám je možné si dílo vykládat mnoha způsoby. Potvrzuje se tak, že vidění je 

nevyčerpatelné. 

Raudenský, Dytrtová (2015) citují vidění podle Ajvaze takto: “Vidění je neustálým zdrojem 

nového. Vidění je nepřetržitým ztroskotáním identity. Věci nemají kromě jazyků, které se rodí 

ve hře s pohledy žádné vlastní jazyky, a jazyk pohledu nemá kromě syntaxí, které vyvstávají 

při hře s jedinečnou věcí, žádné vlastní syntaxe. Reflexe netvoří neutrální prostředí pro 

vystoupení svého předmětu, pohled reflexe je výzvou, v níž už jsou obsaženy zárodky jazyka, 

kterým bude předmět odpovídat (a dokonce se bude předmět svými odpověďmi teprve 

utvářet), ale vlastním hlasem předmětu jsou vždy pouze odpovědi na otázky, jeho vlastním 

jazykem je ten, který se rodí z výzvy jiného.” 

Ve vztahu ke hračkám citaci interpretuji takto: Stále máme možnost vidět něco nového. Věci 

nemají své jazyky, proto je možné je kýmkoliv využívat. S něčím si hru, potažmo hračku 

spojíme a nějak jí používáme. Až během procesu můžeme systém hry s hračkou 

pojmenovávat a dávat jí významy. Ty ale nejsou stálé. Naopak náš pohled se postupně utváří 

a po návratu ke hře/hračce dítě objevuje jiné významy a předmět začne používat v jiném 

spojení. Další nadstavbou je varianta, kdy se střetnou dvě děti, které mají zkušenosti s jednou 

konkrétní hračkou. Zde bude s největší pravděpodobností docházet ke střetu. Důvodem je 

odlišný způsob hry, který dítě v danou dobu svého vývoje preferuje.  

1.3 Kultura 

Kultura je téma velmi široké a komplexní. Zde nabízím několik možností, jak lze kulturu 

definovat. Nevnímejme následující odstavce jako bernou minci, obecná definice kultury totiž 

není, podobně jako u umění. 

Spisovatel a kulturní teoretik Raymond Williams tvrdí: "Kultura je jedním ze dvou či tří 

nejkomplikovanějších anglických slov". (STAŇKOVÁ, 2012) 

Spisovatel a politik André Malraux uvádí: “Kultura je to, co udělalo, že člověk je něčím jiným 

než náhodným úkazem v přírodě.” 1 

                                                 
1 Odkaz na webovou stránku k nalezení v části Webové odkazy 
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Ke kultuře se často vyjadřuje již zmíněný Nicholas Mirzoeff. “Kultura je tam, kde lidé 

definují svou identitu. Mění se v souladu s potřebami jednotlivců a komunit.” (Mirzoeff, 

2012) 

Fulková (2012) ji popisuje jako "diskurzivně chráněný a ohraničený soubor materiálních a 

duchovních hodnot, ve vazbě na institucionální kulturní provoz..."kultura je považována za 

cosi vznešeného, neboť málo dostupného a často i těžko srozumitelného..." 

Fulková, Jakubcová, Kitzbergerová a Sehnalíková (2013) upozorňují, že zásadním faktorem 

pro předávání tradic je přenos z předchozích generací. Především dochází k jejich přetvoření 

do podoby, kterou jsme v danou chvíli schopni přijímat a čerpat zkušenosti do dalšího 

nastupujícího období. Jaké zásady se vštípí do našeho vědomí souvisí s naším postojem ke 

kulturnímu dědictví. Tak vytvoříme a předáme žebříček hodnot a způsoby chování budoucí 

generaci opět my. Záleží jen na naší schopnosti informace pojmout, vzít si z nich podstatné a 

o historii se opírat při tvorbě historie nové. Záleží na nás samých jako na nastupující další 

generaci, která se musí zamyslet nad naším kulturním dědictvím a rozhodnout, jakým 

způsobem ke kulturní minulosti přistoupí.  

V neposlední řadě je nutné zmínit, že kultura není samostatně odděleným prvkem. Kulturu 

není možné oddělit od společnosti. Kulturní vzdělávání by mělo být součástí základní 

vzdělanostní výbavy každého z nás, ale ve vzdělávacím systému na něj bohužel velký důraz 

kladen není.   

 1.4 Vizuální kultura 

Vizuální kultura je poměrně nová disciplína. Zabývá se jevy, které jsou viditelné, což je ve 

své podstatě vizualita. Přeneseně by se dalo mluvit o vizualitě jako o místě, kde se významy 

vytvářejí a zároveň popírají. Pozorovatel vyhledává informace, smysly a slastné pocity 

pomocí určitého technického média. Tím myslím určité zařízení, které nám nabízí možnost 

prohlížet. Ať už máme na mysli zřídka využívanou malbu olejem, hustě sledovanou televizi, 

velice často používanou kameru a fotoaparát, nebo frekventovaně navštěvovaný internet. 

Mnohdy si ani neuvědomuje, jak moc jsme médii obklopeni a náš život je tak hodně ovlivněn 

technologií. V dnešním světě převyšuje nad textualitou vizualita.  

Na západě bylo dříve preferováno mluvené slovo jako nejvyšší intelektuální forma. Naopak 

vizuální zobrazení za způsob myšlení, které je druhořadé. Obrazová forma sdělení se v 

průběhu historie vyrovnala formě slovní. Stala se tak významným nositelem informace a 

významu. Příkladem mohou být platformy jako Instagram. 

Široké vizuální pole kultury překračuje hranice a není zařaditelná do struktur, jako například 

kino, film a galerie. Osloví nás kniha v reklamě, televize je souběžně běžící pozadí s naší 

domácností, na filmy nejdeme do kina, ale sledujeme je na videích. Populární vizuální kultura 

(televize) může řešit velmi závažná témata, což se v klasických médiích, kterými jsou noviny 

a časopisy, může odehrát velmi obtížně. Vizuální kultura se objevuje v každodenním životě. 

Hledáme tak způsoby, jak pracovat s realitou. 
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Jde tak spíše o taktiku než o disciplínu. Je pohyblivá a neustále se obměňuje, což nám 

zamezuje vytvořit přesnou definici, která by byla nadčasová. Je pro nás důležité se spíše 

zaměřit na jednotlivce a sledovat, jak na podněty reagují, protože každý chápe významy jinak.  

Stejně jako u kultury obecně musíme přistupovat k vizuální kultuře široce a dlouhodobě. 

Komplexnost zkoumání je velmi důležitá. Vizuální kultura je všednodenním jevem, který na 

nás působí. V této studii bude vizuálním jevem dětská hračka. 

 

1.4.1. Můžeme věřit tomu, co vidíme? 

Ve světě je stále na co se dívat. Prostředí sociálního života je nasyceno představami. Projevy 

vizuálního světa jsou, jak již bylo zmíněno, rozmanitější a mnohem bohatší než kdy dříve. 

Zároveň ale nesmíme opomenout, že ne vždy je to, co vidíme, bezpečné. Jak Mirzoeff (1999) 

uvádí, nemůžeme slepě věřit tomu, co nám média zprostředkovávají. Sám jako modelový 

příklad uvedl únos chlapce z nákupního centra v Liverpoolu. Celý únos zachytila 

bezpečnostní kamera. Systém, který zajišťuje bezpečnější chod centra sice nedobrovolný 

odchod zaznamenal, ale nijak nezabránil jeho únosu a následnému zavraždění. Stojí tedy za 

zamyšlení, k čemu kamerový systém vlastně slouží. Vždyť je na veřejných místech i v našich 

domácnostech proto, aby nás chránil. Firmám by mělo jít především o zajištění naší 

bezpečnosti. Nebo například fotomontáže a filmové triky. V obou případech dochází ke kolizi 

s našimi představami a skutečností, dochází tak ke krizi pravdy.  

Zamysleme se, čemu tedy dnes můžeme věřit, když ne svým očím.

2 

Obrázek 3: Citro-kiwi 

Nadbytek vizuální kultury a schopnost vizuální kulturu chápat není v dobrém poměru. Naše 

schopnost analyzovat viděné není dostačující, proto je třeba zkoumat vizuální kulturu. 

                                                 
2 Z důvodu rozsahu internetových obrázků odkaz neuvádím. Je součástí výzkumného archívu autorky. 
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1.5 Mami, který ježek je můj? 

3 

Obrázek 4: “Mami, který ježek je můj?” 

Samotná tvořivost vychází ze schopnosti vidět problémy, flexibilně na ně reagovat, vytvářet 

určité hypotézy, formulovat nové myšlenky a detailně promyslet plán, který je následně 

možné opět změnit. Kreativita je tedy činností mozku, umožňující vytvářet nová východiska 

pomocí již zmíněných kroků, které ale nejsou dogmatem. 

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání uvádí, že “Kreativita je komplexní a mnohovrstvý 

fenomén, který lze jenom stěží vtěsnat do jednoduchých definic. Projevuje se v různých 

oblastech a činnostech, ve škole, v práci, v domácnosti. Lze jí porovnat s inteligencí, protože 

jí do určité míry má každý, můžeme ji rozvíjet, má různé stupně, na základě kterých lze 

rozlišovat nakolik je konkrétní osoba kreativní, může být různorodě vyjádřena a lze ji vnímat 

jako všeobecnou vlastnost i jako vlastnost specifickou pro některé činnosti.”4 (Crea-Edu, 

©2017) 

 Kreativita je dovednost důležitá pro život, není jen uměleckou doménou. 

G. Claxton a W. Lucas definují pět hlavních prvků kreativity. Prvním je zvídavost, díky níž 

člověk přemýšlí, pochybuje o úvahách, klade otázky, zkoumá a snaží se nalézat řešení. 

Druhým prvkem je vytrvalost. Nedovoluje nám vzdát se v případě, že nelze pracovat podle 

stanoveného plánu. Dalším elementem je představivost umožňující hledat alternativy, 

přemýšlet nad spojitostmi, přičemž díky intuici vkládáme do práce svou specifickou stopu. 

Dále je tu disciplína, díky které se můžeme rozvíjet a kriticky na věc nahlížet. A poslední, ač 

neméně důležitá spolupráce poskytující zpětnou vazbu. Napomáhá nám myšlenky 

prohlubovat a dále vyhodnocovat. 

Když se nad výše zmíněnými prvky zamyslíme, určitě si vybavíme jejich podobnost s 

dovednostmi a schopnostmi, což jsou klíčové kompetence z Rámcového vzdělávacího 

programu, které jsou zásadní pro vyvážený rozvoj žáků ve vzdělávání. 

                                                 
3 Z důvodu rozsahu internetových obrázků odkaz neuvádím. Je součástí výzkumného archívu autorky. 

4 Odkaz na webovou stránku k nalezení v části Webové odkazy 



 

16 

 

Pokud tedy chceme žáky vést k tvořivosti, nutně nesmíme zapomínat na elementy, které jsou 

s ní spojené. E. P. Torrance uvádí tyto zásady vedoucí k tvořivému myšlení. Respektujme 

specifické otázky žáků a zaznamenávejme je. Žáci se díky nim učí reflexi a mají možnost 

sledovat svůj vývoj. Dávejme žákům najevo, že na jejich názorech nám záleží a vhodným 

prostředím umožňujme vyřknout bez obav vlastní pohnutky. Podporujme zvídavost a hledání 

informací, vlastní iniciativa je podstatná pro celý vzdělávací systém. Zároveň ne vždy musí 

být činnost hodnocena. Žák tak cítí uvolněnou atmosféru. Závěrem uvádí hodnocení spojené s 

kritickým myšlením jako možnost poohlédnutí se za činnostmi a uvědomění si důsledků z 

činnosti plynoucích. 

Hodnocení probíhá především pomocí spolupráce všech zúčastněných, kteří mají možnost 

projevit se a sdílet tak své myšlenky, pohnutky, závěry, přičemž každý pohled je naprosto 

odlišný. Právě odlišnost nám umožňuje vytvořit si jiný náhled na věc a svůj postoj vymezit. 

Vysvětlováním formujeme nejen mluvčího, ale také posluchače. Veďme tedy žáky k 

nacházení různých způsobů řešení jedné činnosti. Hledáním obohacují nejen sebe, ale také 

další zúčastněné. V knize Tvořivost autoři Podlipský, Vančát, Skřivanová, Zikmundová a kol. 

(2017) zmiňují, že ke kreativitě je nutné umět vidět problémy, znát své schopnosti a 

přizpůsobovat způsoby myšlení, sdílet své řešení. Jako příklad uvádějí test, kdy žádali 

respondenty o nacházení více způsobů využití známých věcí. Kancelářské sponky, hrnečky, 

noviny. Díky improvizaci tak testovaní projevili míru své originality, schopnost uvést své 

alternativní řešení v určeném čase, promyšlenost detailů. 5 

Obrázek 5-7 pořízen autorkou v rámci hodiny výtvarné výchovy na ZŠ Korunovační. 

                                                 
5 Podobným způsobem jsme během souvislé praxe zkoušely pracovat s dětmi v rámci výtvarné výchovy. V 

návaznosti na Duchampovu fontánu a další podobná díla měli žáci za úkol využít předměty, které  se ve školním 

prostředí obvykle nenachází, čímž jsme zajistili určitou míru netradičnosti a třída se tak stala galerií. Vždyť 

umělec také přináší předměty do netradičních prostor a spojením získává nové pocity v divákovi. Úkolem žáků 

bylo použít předmět jinak než k čemu slouží obvykle a tak pro něj získat nový význam. Pomocí improvizace 

jsme si ověřili míru originality, fluence, tedy schopnosti plynuje vyvodit představy a kvalitu zpracování, do které 

žáci museli zahrnout i vhodnou volbu prostoru. Obdobné příklady se objevují v mnoha učebnicích, např. Ko-

text, ve kterém jsou uvedeny úkoly, které spočívají ve změně obvyklého kontextu daného předmětu či jevu. 
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Tvořivost je v úzkém kontaktu s viděním. Vidění předmětu má mnoho způsobů. Několik lidí 

se dívá na totožnou věc, přičemž v jejich vidění se věc proměňuje a je odlišné. Najedenou 

vznikne mnoho předmětů v myslích dívajících se. Obdobně je možné přenést myšlenku na 

hru. Dítě vezme konkrétní věc a je schopné hrát si na něco, co ve skutečnosti vidět není a 

určitá věc se může přeměnit v cokoliv úplně jiného. Hrou na něco si vytváříme odstup od 

světa materiálního a dostáváme se do světa smyšleného, do světa vnitřního díky odstupu. 

“Stejný obraz dvakrát jinak věděn, jsou dva různé obrazy, v kresbě se změna neukáže, je ve 

vidění a vědění.“ (Podlipský, Vančát, Skřivanová, Zikmundová a kol., 2017) 

Nejen učitelé, žáci, profesoři, ale i celá společnost si uvědomuje, že se výtvarná výchova 

dostala do slepé uličky. Kvalita hodin výtvarné výchovy stále není na úrovni, na které by být 

mohla. Učitelé sami často tápají v obecných formulacích, které nám Rámcový vzdělávací 

program pro část Výtvarná výchovu nabízí. Uchopitelnost není všem zcela jasná a sami se 

snaží nalézt východisko. Zároveň si uvědomme riziko konkrétnosti. Objevit by se mohlo u 

materiálů jasně říkajících, co máme s žáky v hodinách dělat.  

Faktem je, že úpadek zájmu je právě faktorem, který by nás měl přesvědčit o tom, že je nutné 

vytvořit zajímavou nabídku pro všechny zúčastněné. Z tohoto důvodu považuji za důležité 

zabývat se vizuální kulturou a uvědomovat si s čím se každý den setkáváme, což je zdroj 

informací pro práci s dětmi z pohledu učitelky/e základní školy, družinářky/ře, lektorky/ra na 

kroužcích i rodičů. Podstatné je umět se dívat a být tvořiví.  

1.6 Obrazová komunikace 

Sztompka (2007) uvádí různé druhy komunikace. Základní formou je mluvené slovo. 

Účastníkům je společný prostor i čas, příkladem může být běžný rozhovor. Písemný záznam 

řeči umožňuje zápis zkušeností a informací pro podstatně širší okruh lidí bez nutnosti sdílení 

stejného prostoru. Vynález knihtisku ovlivnil dostupnost textů a obsahu sdělení. Zde 

zaznamenáváme vznik masové společnosti. S rozvojem technologií jsme v současnosti 

účastníky obrazové kultury. Informace, poznatky, emoce, estetické zkušenosti a hodnoty 

získáváme pomocí obrazu. Významným momentem pro rozvoj vizuální kultury byl vynález 

fotografie i jeho následná digitalizace.  

V posledních dvou stoletích naše kultura opomíjí ústní a textové sdělení a je naopak 

přesycena vizuálními podněty. Televize, internet a sociální sítě, jako jsou Instagram, 

Facebook a podobně. Tato média boří veškeré hranice prostoru a času. 

Každý člověk má v oblibě jiný způsob komunikace. Je přirozené, že v době našich babiček 

nebyla ještě možnost telefonické komunikace tak frekventovaná. Naši prarodiče tedy považují 

za nejpřirozenější způsob komunikace osobní setkání. My, děti internetové doby, naopak 

preferujeme rychlé, heslovité spojení za nejvhodnější způsob dorozumívání, protože spoří náš 

čas. Vizuální obrazy působí na první pohled, což u psaného textu možné není. Okamžiky 

intenzivní a překvapivé jsou v jádru všech vizuálních událostí. Text se nám postupně odkrývá, 

zatímco znak se zjeví v prvním okamžiku, zároveň jeho klíčování může být také postupné 

jako u psaného textu.  

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://mcdonalds.by/assets/mcdonalds/images/mc-logo-large-green.png&imgrefurl=https://mcdonalds.by/&h=441&w=500&tbnid=luVNxKgrkbjjsM:&tbnh=133&tbnw=151&usg=__SDgHMJ3c2gAs2YqlNJZPuvjMB2E=&vet=10ahUKEwiuyoviqKTXAhVSFuwKHU78CBsQ_B0IuQEwDw..i&docid=zk0iBHM5bx3xbM&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwiuyoviqKTXAhVSFuwKHU78CBsQ_B0IuQEwDw
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://mcdonalds.by/assets/mcdonalds/images/mc-logo-large-green.png&imgrefurl=https://mcdonalds.by/&h=441&w=500&tbnid=luVNxKgrkbjjsM:&tbnh=133&tbnw=151&usg=__SDgHMJ3c2gAs2YqlNJZPuvjMB2E=&vet=10ahUKEwiuyoviqKTXAhVSFuwKHU78CBsQ_B0IuQEwDw..i&docid=zk0iBHM5bx3xbM&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwiuyoviqKTXAhVSFuwKHU78CBsQ_B0IuQEwDw
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://mcdonalds.by/assets/mcdonalds/images/mc-logo-large-green.png&imgrefurl=https://mcdonalds.by/&h=441&w=500&tbnid=luVNxKgrkbjjsM:&tbnh=133&tbnw=151&usg=__SDgHMJ3c2gAs2YqlNJZPuvjMB2E=&vet=10ahUKEwiuyoviqKTXAhVSFuwKHU78CBsQ_B0IuQEwDw..i&docid=zk0iBHM5bx3xbM&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwiuyoviqKTXAhVSFuwKHU78CBsQ_B0IuQEwDw
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://mcdonalds.by/assets/mcdonalds/images/mc-logo-large-green.png&imgrefurl=https://mcdonalds.by/&h=441&w=500&tbnid=luVNxKgrkbjjsM:&tbnh=133&tbnw=151&usg=__SDgHMJ3c2gAs2YqlNJZPuvjMB2E=&vet=10ahUKEwiuyoviqKTXAhVSFuwKHU78CBsQ_B0IuQEwDw..i&docid=zk0iBHM5bx3xbM&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwiuyoviqKTXAhVSFuwKHU78CBsQ_B0IuQEwDw


 

18 

 

6 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Facebook 

Obrázek 9: Instagram 

1.6.1 Každodennost 

S vizuální kulturou jsme každý den ve styku. Setkáváme se nepřetržitě. Poměrně brzy přichází 

kritik Guy Debord s pojmem “společnost spektáklu”. Hovoří tak o kultuře, která je ovlivněna 

zábavní podívanou. Lidé se stávají uživateli a jsou masovou kulturou natolik ovlivněni a 

omámeni, že dochází v rámci kultury k pouhému přežívání. Lidé se stávají více pasivní a 

snaží se získávat opakovaně další a další předměty. Zajímá mě tedy, proč se právě taková 

varianta kultury dostala na vrchol. Pravděpodobně se typ kultury ovládané obrazem na 

výsluní vyšplhal proto, protože určitými konkrétními obrazy jsme obklopeni do takové míry, 

že i bez našeho uvědomění se dostávají pod naši kůži. Jako příklad uvádím loga nadnárodních 

firem či televizní seriály. Typickým příkladem mohou být McDonald´s a jeho žluté oblouky, 

Adidas a tři pruhy, nebo také společnost Shell se žlutou lasturou na červeném pozadí. Když 

naše mysl zaznamenává určité znaky opakovaně, do podvědomí se nevědomě dostanou a 

následně dochází ke spojení v jakémkoliv kontextu. Provozovny McDonald´s máme spojeny s 

rychlým občerstvením. Tyto prodejny objevíme napříč mnoha zeměmi. Máme tedy dojem, že 

zde dostaneme vždy stejné produkty, což je chybou. Sice jde o jednou společnost, ale ta se v 

dané zemi přizpůsobuje požadavkům zákazníků. Německo je zaměřeno na klobásy, v Jižní 

Americe preferují rýži. Kultura je tedy promítá i v těchto společnostech. 

 

                                                 
6 Z důvodu rozsahu internetových obrázků odkazy neuvádím. Jsou součástí výzkumného archívu autorky. 
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7 

Obrázek 10: logo McDonald´s 

Obrázek 11: logo Adidas 

Obrázek 12: logo Shell 

Díky televizi lidé sledují životy smyšlených postav. Např. seriál Ulice, který byl na televizní 

obrazovky uveden v roce 2005. Diváci mají 5 dní v týdnu možnost sledovat příběhy lidí, 

jejich osudy na obrazovkách a nahlížejí tak do jejich soukromí, což je rozdílné oproti 

skutečnému životu. Na seriál se dívají, protože se tak každodenně snaží žít imaginární 

paralelní život. 

1.6.2 Reklama 

Každý den je reklama součástí našeho okolí. Útočí na nás v tisku, v televizi, na billboardech 

při cestě automobilem, na internetu, na ulici. Někteří z nás si uvědomují, že se jí necháváme 

ovlivňovat. Jiní si ovlivnění reklamou připouštějí méně, nebo vůbec. Velice podmanivý 

způsob vnucující myšlenku, že právě takové jednání je jediné správné. 

„Reklama je jakákoliv placená i neplacená forma propagace výrobku, služby, společnosti, 

obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje. Reklama může být 

televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. Reklama je také známá pod 

moderním pojmem marketingová kampaň - tento výraz se používá, když obchodník (obecněji 

nabízející) využije několik komunikačních kanálů zároveň nebo jejich kombinaci. Například 

rozhlasová reklama může vysvětlovat televizní spot apod.“ (Horst, ©2018) 8 

Často se setkáváme s reklamou, která je cílena na určitou skupinu lidí. Reklamy na dětské 

hračky jsou velice běžné například na televizních kanálech během víkendu v ranních 

hodinách. Firmy tak jasně cílí v určitém časovém období na děti, které mají ve zvyku vstávat 

do školy a v ranních víkendových hodinách si televizi často pouštějí. Reklama ale není 

měřítkem vhodnosti pouze pro děti, ale také pro dospělé. Stále více častěji je možné se setkat 

s názorem, že rodiče jsou ochotni hračku koupit nejen kvůli přání potomka, ale také z důvodu 

zapadání dítěte do kolektivu. Díky určitému výrobku se dítě stává oblíbenějším. Každopádně 

                                                 
7 Z důvodu rozsahu internetových obrázků odkazy neuvádím. Jsou součástí výzkumného archívu autorky. 

8 Odkaz na webovou stránku k nalezení v části Webové odkazy 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://lh6.googleusercontent.com/-Rf4ifXpKKs4/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAFZk/MQhw7vh7fA8/s0-c-k-no-ns/photo.jpg&imgrefurl=https://plus.google.com/u/0/101917888761414190753&h=464&w=465&tbnid=mTopnDXFZLLg0M:&tbnh=150&tbnw=151&usg=__GEFjk-uLhwCRQohkrNskc6mWk_M=&vet=10ahUKEwiZ38jNqKTXAhXQhqQKHWDSAb8Q_B0IsQEwEA..i&docid=tb71ljJcVpsl7M&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwiZ38jNqKTXAhXQhqQKHWDSAb8Q_B0IsQEwEA
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://lh6.googleusercontent.com/-Rf4ifXpKKs4/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAFZk/MQhw7vh7fA8/s0-c-k-no-ns/photo.jpg&imgrefurl=https://plus.google.com/u/0/101917888761414190753&h=464&w=465&tbnid=mTopnDXFZLLg0M:&tbnh=150&tbnw=151&usg=__GEFjk-uLhwCRQohkrNskc6mWk_M=&vet=10ahUKEwiZ38jNqKTXAhXQhqQKHWDSAb8Q_B0IsQEwEA..i&docid=tb71ljJcVpsl7M&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwiZ38jNqKTXAhXQhqQKHWDSAb8Q_B0IsQEwEA
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://lh6.googleusercontent.com/-Rf4ifXpKKs4/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAFZk/MQhw7vh7fA8/s0-c-k-no-ns/photo.jpg&imgrefurl=https://plus.google.com/u/0/101917888761414190753&h=464&w=465&tbnid=mTopnDXFZLLg0M:&tbnh=150&tbnw=151&usg=__GEFjk-uLhwCRQohkrNskc6mWk_M=&vet=10ahUKEwiZ38jNqKTXAhXQhqQKHWDSAb8Q_B0IsQEwEA..i&docid=tb71ljJcVpsl7M&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwiZ38jNqKTXAhXQhqQKHWDSAb8Q_B0IsQEwEA
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://lh6.googleusercontent.com/-Rf4ifXpKKs4/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAFZk/MQhw7vh7fA8/s0-c-k-no-ns/photo.jpg&imgrefurl=https://plus.google.com/u/0/101917888761414190753&h=464&w=465&tbnid=mTopnDXFZLLg0M:&tbnh=150&tbnw=151&usg=__GEFjk-uLhwCRQohkrNskc6mWk_M=&vet=10ahUKEwiZ38jNqKTXAhXQhqQKHWDSAb8Q_B0IsQEwEA..i&docid=tb71ljJcVpsl7M&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwiZ38jNqKTXAhXQhqQKHWDSAb8Q_B0IsQEwEA
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://lh6.googleusercontent.com/-Rf4ifXpKKs4/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAFZk/MQhw7vh7fA8/s0-c-k-no-ns/photo.jpg&imgrefurl=https://plus.google.com/u/0/101917888761414190753&h=464&w=465&tbnid=mTopnDXFZLLg0M:&tbnh=150&tbnw=151&usg=__GEFjk-uLhwCRQohkrNskc6mWk_M=&vet=10ahUKEwiZ38jNqKTXAhXQhqQKHWDSAb8Q_B0IsQEwEA..i&docid=tb71ljJcVpsl7M&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwiZ38jNqKTXAhXQhqQKHWDSAb8Q_B0IsQEwEA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov%C3%A1_propagace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov%C3%A1_propagace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prodej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prodej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Televize_(m%C3%A9dium)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Televize_(m%C3%A9dium)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Televize_(m%C3%A9dium)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Noviny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Noviny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhlas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhlas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plak%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plak%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketing
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výrobek nedělá dobrý pocit jen dětem, ale také rodičům. Mohou tak projevit před ostatními 

své sociální postavení. Určitým způsobem sdělují svému okolí, že pomocí finančních 

prostředků dokáží splnit přání svých dětí, tím pádem jim na nich záleží a věnují se jim. To ale 

nemusí být pravda. Někteří rodiče tak mnohdy svým dětem kompenzují svou nepřítomnost. A 

tak máme v domácnostech hračky, které jsou finančně nákladné, ale nerozvíjejí dítě.  

Jak již bylo řečeno, reklama vznikla za účelem vyššího prodeje. Aby se hračka dobře 

prodávala, musí být něčím specifická, má svoje rysy. Výborným příkladem je panenka 

Barbie. Její typický vzhled zná snad každý. Musí vypadat naprosto ideálně. Dlouhé nohy, 

úzký pas, blond dlouhé vlasy. Nespatřuji na ní rys reálnosti. Dovolím tvrdit, že od výrobců 

přicházejí jakési „paskvily”, zdaleka nepřipomínající postavy/ zvířata, ze kterých myšlenka 

vzešla. Konkrétně bych sem zařadila postavičky Hello Kitty, koníky Little Pony, Littlest Pets 

shop aj. Takovou hračku posledních let bych označila za “výsledek reklamních kampaní”. 
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Obrázek 16: Hello Kitty 

Obrázek 17: Little Pony 

Obrázek 18: Littlest Pets shop 

Můžeme tak obecně tvrdit, že mnoho oblastí našeho života je regulováno obrazem. Například 

bohatě upravené výlohy, plakáty, billboardy, setkáváme se s úpravami domů, laviček, vlaků 

pomocí graffiti, čteme časopisy. Někteří lidé se specializují na komiksy, posíláme obrázkové 

zprávy, hrajeme počítačové hry.  

1.6.3 Subjektivní interpretace obrazu 

Sémiotika je věda o znacích, kterou navrhli lingvisté pro analýzu mluveného a psaného slova. 

Znak se dělí na dvě části. Signifikant je to, co je vidět. Signifikát je to, co se tím myslí. Tyto 

dvě složky mezi sebou nemusejí mít nutně vztah. Tím získala sémiotika velký potenciál. Když 

nakreslíme psa, není označen jako pes proto, že je psovi podobný. Důvodem vyhodnocení, že 

se jedná o psa, je, že určitou kresbu divák přijme jako vyobrazení psa. Možností pojetí je tak 

                                                 
9 Z důvodu rozsahu internetových obrázků odkazy neuvádím. Jsou součástí výzkumného archívu autorky. 
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mnoho. Mohou se časem měnit, ale význam zůstane. Pokud obraz u příjemce/ diváka, 

neuspěje, častým důvodem je, že neumí obraz interpretovat. U člověka schopného 

interpretace je obraz úspěšný. Neopomeňme, že interpretace není jednoduchou záležitostí. 

Stejně jako vizuální kulturu, tak i obraz není možné přesně popsat textem. Divák si obraz 

spojuje s různými kontexty, přičemž nalézá významy nenalezené jiným divákem, nebo 

dokonce autorem samým. Znak nabízí systém východisek, které je možné nalézt. Obsáhnout 

celý systém samozřejmě možné není. Musíme tak pracovat s konkrétními příklady. K ucelení 

v podstatě nikdy nemůže dojít a významy vyčerpat nemůžeme. Konkrétní případ je tedy jen 

jednou možností z mnoha a není možné na významu trvat. Znak považujeme za 

nepředvídatelný. (Mirzoeff, 1999) 

Například si vzpomínám na fotografii budovy, kterou pokryl Aj Wei Wei školními brašnami 

dětí. Z počátku jsem si myslela, že jde o budovu, která je pokryta billboardem, který 

upozorňuje na olympijské hry. Vedly mě k této myšlence barvy. Vyobrazeným znakům jsem 

nerozuměla. Až po získání informací jsem pochopila, na co čínský výtvarný umělec naráží. 

Jednalo se o tašky školáků, kteří přišli o školu, ve které se právě učili. Od začátku jsem 

pochybovala o tom, co vlastně vidím.  Od 90 let 20. století je naše každodenní vizuální 

zkušenost zasypána montáží. Například si vzpomínám na kauzu filmu Rychle a zběsile. 

Během natáčení se jeden z hlavních hrdinů připravil o život. Film byl v ohrožení. Problém 

filmaři vyřešili dvojníkem a veškeré úpravy se dokončí pomocí počítačů tak, aby měl divák 

dojem, že herec je ve filmu až do poslední klapky. Jde tedy také o montáž. Četba znaku a 

textu je shodná v tom, že směřuje k významu a váže se na viditelné znaky/prvky. Jedná se o 

“četbu umění”, jak metodu nazvala Mieke Balová, teoretička věnující se dějinám umění. 

Divák je prvkem rozhodujícím o procesu. Lze tak na diváka pohlížet jako na prvek, který je 

součástí obrazu, protože především on utváří jeho význam. Neopomeňme, že záleží na 

kontextu doby, podle kterého se pohled na dílo proměňuje. 

O ikonách pojednává i PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. ve spisu Přemýšlení o znacích. 

Zmiňuje zde klasifikaci znaků podle vztahu k označovanému od Ch.S. Peirce. Pro pochopení 

je důležité říci si, co znamená označující a označovaný. 

Označující může být pro příklad značka. Označované je 

fakt/realita, která je značce (označujícímu) připisována 

(Víme, že sem nesmíme jet.). 

1.7 Hračka jako forma vizuality 

Jsem přesvědčena, že hračky odráží dobu svého vzniku, a 

to nejen z hlediska sociokulturního, ale i z hlediska 

motivu, materiálu, dostupnosti aj. To, s jakými hračkami 

si děti hrají, záleží ve velké míře na vkusu a hodnotách, 

které vyznávají jejich rodiny.  

Obrázek 19: Barbie10 

                                                 
10 Z důvodu rozsahu internetových obrázků odkaz neuvádím. Je součástí výzkumného archívu autorky. 
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1.7.1 Hračka, trh a ideál krásy 

V současné době je na trhu mnoho hraček. Klasické panenky a autíčka se na trhu drží stále. 

Každopádně se změnily nároky na obě hračky a jejich podoba se tak velice proměnila. 

Autíčka už nemají jen otočná kolečka. Nyní musí vydávat zvuky, svítit, blikat, nebo také 

jezdit za pomoci dálkového ovladače. Stejně tak se proměnila postava panenky. Z původní 

oblíbené mrkací panenky se mnoho dívek zhlédlo v postavičce jménem Barbie. Panenky 

společnosti Mattel, které musely do nynější doby vypadat pokud možno co nejvíce ideálně. 

Velmi dlouho měla panenka striktně dané rysy, díky kterým byla v očích dívek a 

pravděpodobně i chlapců dokonalá. Měla blond vlasy, tvář výborně nalíčenou, bez pih a 

dalších vad na kráse, velmi úzký pas, dlouhé štíhlé nohy.  

Tenhle stereotyp začal lidem po čase vadit a přibližně od roku 2015 firma přiznala, že má 

potíže se ziskem. Lidé zatoužili po něčem více reálném. Tuto skutečnost nyní boří postavičky, 

které mají handicap, nebo mají například snědou pleť.  

Dokonce probíhají diskuze o panenkách, které by nebyly takto vyhublé a spíše by vypadaly 

více přirozeně. 

 

11 

Obrázek 20: Proměny těla 

Obrázek 21: Barbie je invalidní 

Obrázek 22: Barbie a různé barvy pleti  

                                                 
11 Z důvodu rozsahu internetových obrázků odkaz neuvádím. Je součástí výzkumného archívu autorky. 
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Do panenek Barbie se zamilovala také dívka z Ukrajiny, která se jmenuje Valeria Lukyanova. 

Oprávněně se dívce přezdívá “živá Barbie”. Dnes už tedy máme jasnou odpověď, jakým 

způsobem se může ideálnost postavy podepsat na dívkách, které k panenkám vzhlížejí. 
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Obrázek 23: Vzhled Valerie Lukyanove 

Obrázek 24: Valeria Lukyanova a její postava 

Ideál krásy se podepisuje na dívkách. Chtějí být přesně takové jako umělá panenka od Mattela 

a přirozenost je díky plastickým zásahům v nenávratnu. Ideál krásy má vliv na malé dívky, 

které se snaží být například jako dívky ze soutěže miss, protože právě ty jsou v televizi vidět 

nejčastěji, mají popularitu a jsou oblíbené. Zamysleme se tedy jaké vzory mladým dívkám a 

chlapcům představujeme a vštěpujeme. Modernita jakožto rozplývání hranic a protikladů je v 

poslední době velice citelná. Riziko doslovnosti je nemalé. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25: Česká Barbie Gabriela Jiráčková13 

                                                 
12 Z důvodu rozsahu internetových obrázků odkaz neuvádím. Je součástí výzkumného archívu autorky. 
13 Z důvodu rozsahu internetových obrázků odkaz neuvádím. Je součástí výzkumného archívu autorky. 
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1.7.2 Funkce hračky 

Hračka může mít různé funkce pro dítě, jeho rodiče i jeho vychovatele. Pro dítě je 

nepochybně klíčová funkce hry. Ostatní aktéři mohou brát při výběru hračky ohled i na 

sociální, estetickou a výchovnou či vzdělávací funkci.  

V kontextu výtvarné výchovy se mi jeví jako významný vzhled i materiál hračky. Dá se říci, 

že určité hračky jsou již po desetiletí, některé po staletí neměnné. Pouze výtvarná forma se 

proměňovala. Proměny se váží na dobu a tím na současný výtvarný názor. Dítě je tak 

konfrontováno se současnou moderní estetikou. Její poznávání dítě vede k určování 

základních kategorií, kam lze zařadit například barvu, u které se skutečnost z hlediska barev 

nemusí odrážet na hračkách, protože jsou často zapojeny fantazijní představy. A také tvar. Jak 

tvrdí sochař, výtvarník a představitel konceptuálního myšlení Stanislav Kolíbal: “Dobré 

uchopení hračky podporuje její výběr mezi jinými hračkami. Tvary nám pomáhají vyjádřit a 

chápat realitu. Vznik, průběh i zánik dané věci.” (Gen, ©2017)14 

Duplinský (1993) zmiňuje, že: “nadměrná stylizace nebo naopak zjednodušení není dětmi 

přijímáno pozitivně”. S tímto tvrzením rozhodně nesouhlasím. Domnívám se, že stylizace 

hračky dítě neodrazuje v jejím používání, stejně tak jako zjednodušení. Mou myšlenku 

potvrzují již zmíněné panenky Barbie. Panenka je velice kontroverzní postava, nad kterou 

byly z počátku vedeny velké diskuze, zda jsou vhodnou 

hračkou. Děti ale rozhodně ohled na názor dospělých 

nebraly v potaz a samy rozhodly o tom, že panenka se stane 

celosvětovým fenoménem. 

Rozhodně také nevyjádřím souhlas s jeho tvrzením, které 

podotýká důležitost funkčnosti hraček. Dospělý se možná 

může domnívat, že pro dítě je důležité, aby se autíčku kola 

otáčela. Dítě si ale s klidem vezme venku klacík a bude 

tvrdit, že má autíčko. Kolečka se fyzicky nemusí na 

předmětu nacházet. Nebo také špinavá a rozbitá hračka. Pro 

dospělého postrádá smysl, protože jí schází funkčnost.  

  

Obrázek 26: Kniha Můj medvěd Flóra15 

Dítě ale myšlenku nesdílí. Naopak má k předmětu vztah a nechce o něj přijít. Bez potíží by 

Vám klidně doneslo špinavé a rozbité plyšové zvíře domů od kontejneru, protože mu je 

hračky líto. Dalo by se říci, že děti se na hračku dívají jinak. O této sociální rovině pojednává 

kniha pro děti s názvem Můj medvěd Flora od Daisy Mrázkové. 

                                                 
14 Odkaz na webovou stránku k nalezení v části Webové odkazy 

15 Z důvodu rozsahu internetových obrázků odkaz neuvádím. Je součástí výzkumného archívu autorky. 
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Ze sociálního hlediska hračka byla a stále je miniaturou vychází z lidských činností, což jsou 

práce a zábava. Jak již bylo zmíněno v textu Komenského (1964), hračky jsou ve své podstatě 

návodnými předměty, pomocí nichž se dítě připravovalo na své budoucí povolání a život 

dospělého. Činnost nebyla vykonávána izolovaně, nýbrž pod dohledem, zajišťujícím nápravy 

nesprávného zacházení. Rodiče a blízké okolí tak činnosti provozovalo před dětmi. 

Jedinečnost tak splývá se socializační funkcí hračky. Hra dítěte by neměla být považována za 

manipulaci izolovaného subjektu, ale naopak se jedná o činnost interpersonální, nabízející 

rozvoj mezilidských vztahů. Příkladem by tak mohlo být předškolní zařízení, kde je hračka 

určitou spojkou mezi dětmi. Z počátku si děti hrají vedle sebe, později se jejich izolované hry 

spojí. Děti se tak dostávají do užšího kontaktu, což má socializační výsledek. Jsou tak vázány 

na společnost a kulturu, o kterých se velmi často zmiňuje Barthes. 

Stručněji k dalším funkcím hračky, které jsou pro diplomovou práci podstatné méně. 

Základním hlediskem při výběru hračky by měla být bezpečnost. Materiál musí být zdraví 

neškodný, nesmí být ostrý, drobit se, odlupovat, uvolňovat barvy, neměl by vyvolávat alergii. 

Vybraný předmět by měl být lehce omyvatelný. Omyvatelnost zajišťuje hračka plastová, 

dřevěná, nebo textilní. Na bezpečnost nezapomínejme ani při vytváření hraček s dětmi. Nůžky 

jsou často zapotřebí například při vyrábění oblíbených zvířat z ruliček papíru. Rozhodně 

nedovolíme, aby si hrálo dítě například se střepy. Naopak barvení vlastního výrobku uvítáme, 

i přesto, že barva se může smývat nebo odloupávat. V takovém případě předchozí tvrzení 

zpochybňujeme a důsledně nedodržíme. Bezpečnost nás může také určitým způsobem 

omezovat. Příkladem by mohla být prolézačka a zároveň umělecké dílo Sputnik, který 

můžeme brát jako symbol objevování vesmíru, vyrobený českým sochařem Zdeňkem 

Němečkem. Objekt stál mnoho let v pražské Stromovce do doby, než magistrát z důvodu 

nových norem v roce 2003 rozhodl o jeho odvezení. Mnoho Pražanů bylo pro návrat Sputniku 

ať už z nostalgie, nebo ve snaze udržet dílo ve veřejném prostoru. Nicméně k návratu nedošlo 

a ojedinělé dílo obdivované i umělci ze zahraničí z očí veřejnosti zmizelo. Dnes se tyčí na 

Babě u soukromého sběratele Rudolfa Břínka, který Sputnik zrestauroval a zpřístupnil svým 

dětem. Kvůli bezpečnostní byla prolézačka odstraněna, nicméně nad uměleckou hodnotou se 

magistrát nezamýšlel. Kam přichází normy, tam končí fantazie.16 

 

Obrázek 27: Sputnik 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Z důvodu rozsahu internetových obrázků odkaz neuvádím. Je součástí výzkumného archívu autorky. 
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Z hlediska výchovného se pojmenování didaktická hračka často zmiňuje v literatuře 

pedagogické. Výchovný rozměr hračka splňuje, pokud je pro konkrétní dítě podnětná. Díky ní 

se zlepšuje ve vývoji. Rozhodně bychom měli také přihlížet k tomu, aby dítě mělo z hračky 

radost a bylo spokojené. S větší chutí tak bude předmět využívat, ba dokonce bude hračka dítě 

inspirovat k další činnosti. Naučí se něco nového, popřípadě na jejím základě začne tvořit. 

Pokud nebude činnost vycházet ze svobodné vůle, ztratí dítě chuť hru provozovat. Důležitým 

aspektem je také načasování. Pokud dostane hračku později, ztrácí o ní zájem. (Duplinský, 

1993) 

1.7.3 Hračka jako prostředek hry 

“Hračkou pro dítě je všechno, co je zajímá, a nejen to, co my dospělí za hračku pokládáme.” 

(Matějček, 1989) 

 

S hračkami se dítě setkává především doma a ve vzdělávacím zařízení v rámci předškolního 

věku. Proto jsem nahlédla do kurikula a pokusila se zjistit informace o hračkách a jejich 

využití. V mateřských školách vymezuje rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání hračky takto. „Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky 

odpovídá počtu dětí i jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně 

využíváno. Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je 

umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v 

jejich uložení; jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi.“ (Rámcový 

vzdělávací program, 2005) 

Systém tedy myslí na obnovování hraček, jejich způsob uložení, používání, dostatečné 

množství i jejich vhodnost z hlediska věku. V dokumentu není konkrétně určeno, které hračky 

se ve třídě musí nacházet. Nikde není zmínka o bezpečnosti a vizuální stránce hračky. Naopak 

mě těší, že právě učitelé v mateřských školách mají možnost volby, protože právě oni své děti 

nejlépe znají.  

Výběr vhodných předmětů nepodceňujme. Ač si mnohdy nepřipouštíme fakt, že dělíme 

hračky na dívčí a chlapecké, jsou předměty pro děti genderově nekorektní. Je známé, že 

chlapci se více zaměřují na realitu, která se odehrává v jejich okolí. Reálné situace velmi často 

přenášejí do svých her. Jízda automobilem, hra na policii, vojáky, na zloděje, budují bunkry, 

konstruují stavby. Děvčata se více soustředí na své vnitřní já. Často přemýšlejí o situacích, 

které se kolem nich odehrály, plánují hru s hračkami, sní, starají se o panenky a plyšové 

postavy a často si k nim vyfabulují své příběhy. Tvorbu odlišných hraček pro chlapce a dívky 

už jsme poměrně dlouhou dobu schopni respektovat. Rozhodně je ale dobré se také zamyslet 

nad způsobem, jak preference vznikají. Sociální vliv často tvoří sami rodiče, kteří nevědomky 

hračku svému dítěti podsouvají. Naším výběrem jsou děti rozhodně ovlivněné a výběr hraček 

dítětem už je zkreslený. Preference dítěte však neovlivňují pouze rodiče, ale také například 

velmi často instituce předškolního vzdělávání. V návaznosti na kamarády a jejich oblíbené 

hračky a činnosti se preference dítěte mění. To, co mělo rádo, absolutně vytěsní a nechá se 

ovlivnit okolím. Zároveň je faktem, že se nejedná o dogma, a tak se také můžeme setkat s 

dívkou, která si ráda hraje s autíčky, nebo chlapce, majícího v oblibě panenky. 
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V odborných rozhovorech i mezi lidmi na ulici můžeme zaslechnout, že technicistní hračky 

děti zahlcují a jsou nevhodné, protože schopnost rozvíjet fantazii se ztrácí. Nemyslím si, že 

elektronické lego dítě neobohacuje. Díky zručnosti může spojovat obvody a stavebnice začne 

svítit. Nebo po staletí stará myšlenka panenky. Dítě se o ni stará a projevuje předmětu lásku. 

Rozhodně není dobré preferovat hračky současné, nebo naopak tradiční. Žijeme v moderní a 

vyvíjející se době, která vypovídá o světě hodnotovém i materiálním. Dřevěné a textilní 

hračky jsou vytěsňovány hračkami z hmoty umělé, která je odolná a nechá se dobře skloubit 

se zmíněnou technikou. Mějme na paměti hračky soudobé, ale také zároveň čerpejme z 

historie.  

1.7.4 Hra 

Hra je činností, kterou nelze od života oddělit. Nejde o volnou aktivitu, během níž se jen 

odpočívá. Tak jako má dospělý člověk své zaměstnání, stejným způsobem přistupuje dítě ke 

hračce. Z pohledu dítěte slouží primárně jako věc k zabavení, nicméně se nedá popřít, že 

napomáhá k rozvoji schopností, dovedností i k sociálnímu vnímání. Jak dospělý, tak i dítě 

vynakládá energii, s úsilím na něčem konkrétním pracuje, musí při činnosti myslet a 

soustředit se, aby došel k určitému cíli. Tak jako je každodenním chlebem pro dospělého 

zaměstnání, stejně tomu je ve světě dětí. Hru považujeme za samozřejmou. Pokud se 

podíváme do jakékoliv literatury, tím myslím nejen pedagogické, ale i do knih filozofických, 

psychologických aj., zjistíme, že všude, kde je ve středu zájmu člověk, tam je hra vždy 

zmíněna. Primární činností dítěte je tedy hra s určitým předmětem, ale ani dospělý člověk ze 

svého života hru nevytěsňuje, ať už se jedná o stolní deskové hry, různé luštění, hry 

počítačové, hlavolamy, hru s dítětem a další. Znamená to tedy, že přesunutí činnosti do 

období dospělosti není neobvyklé a rozhodně má pro svět člověka hlubší smysl. V literatuře 

se můžeme seznámit s teoriemi, které popisují podstatu hry, nikdy však vysvětlení neobsahuje 

hru v celé její rozmanitosti. Přestože si člověk hraje po celý život, opravdový rozvoj hry 

přichází mezi 3. a 6. rokem života. Dle Říčana (2004) je kojenec a batole ještě 

experimentátorem. Hrát si dítě začne ve zmíněných třech letech. Období školní docházky 

začne hru vytlačovat na druhou pozici, protože začne nastupovat práce. Z tohoto důvodu je 

předškolní věk klíčovým obdobím pro hru.  

1.7.5 Typy dětských her 

Při dlouhodobém pozorování hry s hračkou jsem si nemohla nevšimnout, že se hra postupně a 

nenásilně proměňuje s věkem dítěte. David Fontana (1995) rozlišil dětské hry podle jejího 

obsahu v návaznosti na věk dítěte, ke kterému nemůžeme přistupovat dogmaticky. Kategorie 

jím určené ale není možné s jistotou oddělit, protože je možné i jejich prolínání. Podle 

Fontany děti postupují těmito stadii hraní: 

1. senzomotorické - objevuje se v prvních dvanácti měsících života. Dítě předměty 

zkoumá a manipuluje s nimi. Nejen že využívá hmat, ale i další smysly. S věcmi třese, 

hází s nimi, ochutnává je. 

2. předstíravé  - přibližně okolo druhého roku života vypozoruje, k čemu se určité 

předměty využívají, a začne opakovat počínání ostatních v okolí. Zde se ale soustředí 
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na sebe. Pije z lahvičky pro panenky, češe se hřebenem pro koníka, lžičku z dětského 

nádobí strká do své pusy. Celkově se orientuje především na sebe. 

3. reorientace k objektům - přibližně od prvního roku života a až do druhého dítě již 

užívá předměty vůči hračkám, nebo jiným lidem. Lžičku na krmení pro panenky 

používá pro panenky, hřebenem pro panenky češe maminku. 

4. náhražkové - dvouleté a tříleté dítě používá předměty k představování něčeho jiného 

než jeho samého. Například dřevěná kostka zastupuje auto. 

5. sociodramatické - okolo pátého roku života začínají děti vstupovat do rolí a předstírat, 

že jsou někým jiným. Například lékařem, opravářem, maminkou či tatínkem.  

S hrou na někoho jiného jsem se u respondentů setkala dříve, přibližně okolo druhého roku. 

Využívají například nářadí opraváře, řeknou, že jsou opraváři a snaží se jako opraváři chovat. 

Kopírují chování sledované u skutečného opraváře. 

6. uvědomění rolí - děti ukládají role druhým a plánují činnosti, které budou provádět. 

I zde musím podotknout, že určený věk není dogmatem. Ukládání rolí provádějí děti také 

přibližně kolem druhého roku. Oznámili mi, že jsem také opravář a mám jít opravovat 

konkrétní věc s nimi. 

7. hraní se stanovenými pravidly17 - přibližně s nástupem školní docházky přicházejí děti 

s hrou, která má jasně stanovená pravidla.  

Okolo třetího roku věku dítěte se stává důležité nejen domácí prostředí, ale také předškolní 

zařízení, se kterým začíná být dítě konfrontováno. Nástup této organizace do života dítěte 

právě ve věku tří let není bezdůvodný. Dítěti okolo třetího roku života se vytváří schopnost, 

dovednost a potřeba sociální hry. Dítě se tedy dostává do kolektivu dětských skupin, které se 

v předškolním zařízení tvoří. Jak všichni víme, nejde o skupiny řízené. Děti mají možnost 

volby a skupiny jsou tak mnohdy naprosto nahodilé, náměty her se velmi rychle střídají a 

spolupráce bývá minimální. Často se stává, že si děti vedle sebe jen hrají a setkají se jen 

tehdy, když hra druhého dítěte zaujme prvního a k jeho aktivitě se přidá, nebo když si hračky 

vyměňují.  

1.7.6 Vztah hry a hračky 

K většině provozovaných her potřebuje dítě nějaký materiální podnět napomáhající ke hře. 

Většinou se jedná o jakoukoliv věc v okolí dítěte. Další možností je, že se jedná o předmět ke 

hře přímo určený. Tím mám na mysli hračku. Obecně jde tedy o předmět, jaký je vytvořen 

přímo pro hru. Hračka je po staletí důležitým objektem, se kterým se dítě setkává na stejně 

                                                 
17

 Pravidlo je používaným principem i v umění. Ve výtvarné výchově uvádí používání pravidel např. Dytrtová 

(2015). Odkazuje na tzv. conditional design, kdy umělci společně realizují své myšlenky v rámci určených 

konceptů a zveřejňují je. Předškolní dítě zachází s pravidly podle své potřeby, nechápe je jako neměnnou 

dohodu.  
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důležité úrovni jako dospělý s prací. Předmět tak může symbolicky převzít funkci předmětu 

ze světa dospělých. Právě díky hračce vzniká a zaniká hra.  

Dospělí od hraček stále více očekávají, že dítě zabaví na co nejdelší dobu, aby se jim oni sami 

nemuseli věnovat. Stále častěji slýcháme, že si rodiče se svými dětmi velmi málo hrají.  Za 

nejlepší hračku považují mobil nebo počítač. V dnešní době se často přehlíží, že velmi 

podnětnou hračkou může být i předmět, který si pro hru děti samy vyhledaly. Jsou to např. 

kamínky, klacíky, látky, korálky aj. Děti si při hrách s těmito předměty značně rozvíjí svou 

představivost. 

1.7.7 Hračky v minulosti a dnes 

Rozdílnost způsobu života před několika tisíci let a dnes je naprosto markantní. I přesto 

hračka v lidském životě přetrvala. Ať se nacházíme v jakémkoliv období, vždy se v nich 

nechá vypozorovat způsob života dané doby. Původ dnešních hraček můžeme nalézt již ve 

starověkém Egyptě. Důkazem jsou archeologické nálezy. Zde se jedná o sošky a další 

předměty z dostupného přírodního materiálu. Dnes se pouze domníváme, že se jednalo právě 

o hračky.  

Obrázek 28: Hračka z doby kamenné, která byla nalezena v Turecku18 

Obrázek 29: Archeologický nález z Uherského Brodu 

Obrázek 30: Koník z 5. století 

 

Dále byl také nalezen například míč, který byl vyroben z papyru a dřevěný krokodýl s 

pohyblivou čelistí. Další zmínky o hračkách přichází ze starého Řecka, kde měly děti k 

dispozici figurky koňů, vojáků či vozíků. Ty byly určeny výhradně chlapcům. Šlo o 

zmenšeniny reálného světa, které byly vlastně kopiemi.  

Již zde se setkáváme s hračkami rozlišenými podle pohlaví dítěte. Pro dívky byly určeny 

panenky z nejrůznějších materiálů. Nejspíše podle toho, co měla populace právě k dispozici.  

                                                 
18 Z důvodu rozsahu internetových obrázků odkazy neuvádím. Jsou součástí výzkumného archívu autorky. 
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Charakteristiku hry a hračky nalezneme již v Informatoriu školy mateřské J.A.Komenského 

(1964), který pozvedl význam hračky, jakožto výchovného prostředku.  

“A co víc podobných v domě zpráv, buď samy na ně se dívajíc, dovtipovati se, aneb jim od 

rodičů, chův, bratříčků a sestřiček jejich starších o nich vypravováno býti má. K čemuž 

napomáhá, když se všelijaké hospodářské věci pod způsobem hry dětem podávají, koně, krávy, 

ovečky, vozíčky, lopaty, vidly, stůlky, stoličky, dčbánky, misky etc. maličké jim dávaje. Protož 

takové titěrky nejen pro hru a kratochvíl (poněvadž se musejí něčím zaměstnávati), ale i pro 

potřebu rozumnosti dětem dávány býti mají. To zajisté jest mladičkého vyučovati, na maličké 

takové věci pomalu mu oči odvírati, aby k větším potom ne nezpůsobný byl.” 

Pohled na hračku se změnil především v 18. století. Jak dějiny pedagogiky napovídají, hračky 

začínají získávat na hodnotě a zájem o ně roste. Mnohem více než kdy dříve je apelováno na 

didaktický potenciál oproti smyslu zábavnímu. Zájem tedy roste a s vývojem doby dochází k 

výrobě nových hraček, které začínají být mechanické. Jak zmiňuje Mišurcová (1989), oproti 

dřívější době se začal sortiment rozšiřovat. Přelomové dvacáté století je nazýváno stoletím 

dítěte. Více techniky postupně přesouvá lidi z vesnic do měst, tak se markantně mění život 

lidí. Děti začínají být obklopeny okolím, které nevytvořila příroda, ale člověk. Příroda začíná 

být z životů dospělých i dětí vytěsňována.  

Vývoj hračky se zrychluje. Okolo druhé poloviny 20. století se začíná stávat spotřebním 

materiálem. Přibližně v 90. letech bylo mnoho hraček v Čechách z dovozu. Sice byla vysoká 

kvantita, ale na úkor kvality, což popírá myšlenky z 18. století o didaktické hodnotě.  

Dnes je vytvářeno velké množství hraček, které nás mají především oslovit. Potenciál hračky 

je v naprostém ústraní a hlavní myšlenkou při výrobě je zaujmout zákazníka. Pracuje se tak s 

designem hračky a její prezentací. Moderní hračka je spojena s reklamou a veškeré náklady na 

výrobu a prezentaci se odrážejí na finanční stránce hračky.  

1.7.8 Typy populárních hraček 

Hračku vždy směrovala doba, ve které se lidé nacházeli. Typické jsou hračky s vojenskou 

tématikou.                                                                                                                                   

Obrázek 31: Cínoví vojáčci Obrázek 32: Vojsko a celé příslušenství 19  

                                                                      

                                                 
19  Z důvodu rozsahu internetových obrázků odkazy neuvádím. Jsou součástí výzkumného archívu autorky. 
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Někteří si pamatují doby, kdy bylo možné si obstarat cínové vojáčky. V obchodech seženeme 

celé sady umělých vojáčků, kteří mají zbraně a veškeré vybavení. Tento fakt zmiňuji z 

důvodu, že dnes nekupujeme pouze hračku, ale i její veškeré příslušenství.  

Přesně tohle jsou základní hračky, které nechybí snad v žádné domácnosti s dětmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto autorka 

Obrázek 33: Medvěd 

Obrázek 34: Panenka 

Obrázek 35: Auto 

Obrázek 36: Lego 

Dnes je populární plyšový medvěd, který vznikl díky náhodě. Morris Michtoma, karikaturista, 

zahlédl článek v novinách o lovci medvědů, Theodorovi Rooseveltovi, který nechce zastřelit 

malého medvídka a inspiroval se. Karikaturista vybídl svou ženu k vyrobení prvních 
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plyšových medvědů. Lidé o ně začali mít nemalý zájem a Michtom zaslal jednoho i panu 

prezidentovi s nápadem, aby se stal jejich kmotrem. V roce 1903 tak dal Roosevelt 

medvídkovi jméno Teddy (Theoror). 

Dále bych označila za nejpopulárnější hračky panenky, autíčka a stavebnice. Konkrétně 

nejslavnější stavebnice LEGO vznikla pod rukama dánského výrobce dřevěných hraček v 

roce 1934, přičemž název v překladu znamená “hraj si dobře”. Pro zákazníky byly první 

prototypy k dispozici od roku 1949. O pět let později vzniká nám již známý systém hry. 

 

Obrázek 37: Lego20 

1.7.9 Doslovnost hraček 

Zde se nabízí myšlenka, že prefabrikovaných hraček je na trhu velice mnoho, což jsem si 

ověřila návštěvou hračkářství Hamleys. Naopak hračky domácí výroby, které vytváří rodiče, 

potažmo prarodiče pro své děti, jsou dnes k vidění velice zřídka. Domnívám se, že právě 

rodiče jsou ti, kteří dítě nejlépe znají a vědí, co by je zaujalo.  

Již podle nabízeného sortimentu v hračkářstvích se dá usoudit, že preference pro výběr hraček 

jsou podstatně odlišné od dob minulých. Změny jsou znatelné nejen v použitých materiálech, 

ale také v tom, co hračky umí. Zákazník má rozhodně vyšší nároky, než tomu bylo kdy dříve. 

Hračka musí dítě zajímat pokud možno co nejdelší dobu. Zaměstnané dítě nevyžaduje 

pozornost rodiče, který tak získává čas pro sebe. Rodiče si tak s dětmi hrají mnohem méně, 

než kdy dříve. 

Automatizace celého světa začíná být velice zrychlená. S sebou nese i pokrok v hračkách. 

Jako příklad lze uvést mobilní telefony, které už dnes musí umět více než jen volat a psát 

textové zprávy, musí i hračka dokázat více než kdy dříve. Musí splňovat parametry životního 

stylu, který lidé dnešní doby preferují. Na výsluní jsou moderní hračky, které naprosto 

zastiňují hračky vyrobené tradičně.  

1.7.10 Výběr vhodné hračky 

Dítě může projevit zájem o hračku, ale výběr hračky závisí na dospělém. Dospělý je tak v 

nelehké situaci. Při výstavě Výběr ze sbírek jsem měla možnost nahlédnout do bohaté sbírky 

                                                 
20 Z důvodu rozsahu internetových obrázků odkazy neuvádím. Jsou součástí výzkumného archívu autorky. 
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Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, kde byla v rámci diplomové práce nosná část 

expozice zabývající se hračkou. Ústředním výtvarníkem, jehož díla prolínala celou částí 

expozice, byla díla Ladislava Sutnara. Designér poukázal na důležité prvky hraček. Z jeho 

prací je jasné, že je důležitý nápad, čistota, jednoduchost a variabilita. Hračka je důležitým 

nástrojem hry. Uvědomila jsem si, že nezájem dítěte je způsoben nevhodností hračky. 

Designér upozornil, že výběr hračky je na dospělém. Proto jsou tvořeny tak, aby se zalíbily 

především jim. Jde tedy především o marketingový tah. V této chvíli právě dochází k 

nesouladu výběru dítěte a dospělého. Hračka často oplývá doslovností a omezuje 

představivost dítěte. 

Pokusila jsem se tedy v návaznosti na myšlenky Ladislava Sutnara sestavit soubor vlastností 

hračky, které jsou důležité při jejím výběru. 
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2 VÝZKUMNÁ ČÁST 

Hračka je prvkem, se kterým je dítě velice často v kontaktu. Již od počátku formuje jeho 

vizuální vnímání. Rodiče tak mají jedinečnou příležitost nabízet dětem předměty, na jaké se v 

rámci prvních let života často dívají. Záměrně tak mohou tříbit vhodnými hračkami dětem 

jejich výběr a hodnoty. Na trhu se objevuje mnoho předmětů určených ke hře. Ne však 

všechny jsou stejně kvalitní. Rozhodování je v našich rukách, ale také záleží na reklamních 

tahácích firem. Zajímá mě, jak rodičovská veřejnost o nabízených produktech uvažuje a čím 

se řídí při výběru. 

2.1 Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem případové studie je zmapovat, jaké hračky mají děti v domácnostech k dispozici a se 

kterými z nich si nejraději, nejčastěji hrají. Sledovala jsem druhy a typy hraček vyskytující se 

v domácnostech a jejich množství. Důležité také bylo, zda nějaké ve výběru rodičů chybí. V 

navazujícím rozhovoru jsem od rodičů dětí zjišťovala, čím se při nákupu hraček řídí, do jaké 

míry je pro ně důležitá vizuální forma hračky a její materiál. Zdali mají při nákupu hračky 

představu o tom, jak si dítě bude s hračkou hrát. Uvědomuji si, že se pohybuji nejen na úrovni 

výtvarné, ale také obecné. Příčinou je opírání se jednou nohou o kulturu, reklamu aj. 

U každého ze dvou dětí jsem vypozorovala nejoblíbenější hru/hračku. Sledovala jsem, jak 

hračka vypadá z hlediska materiálu, designu, funkce, jak je zaměřená. Dále jsem se zaměřila 

na pozorování a mapování toho, co se v procesu hry děje, o čem děti při hře hovoří a co si 

představují. Obě děti dávaly shodně přednost hře s Legem, což mi umožnilo porovnávat 

rozdílné způsoby a přístupy ke hraní se stejnou stavebnicí, resp. stejným systémem, ale jinou 

kolekcí výrobce. Dalšími hračkami ve výběru byla magnetická destička a pomůcky 

k nakupování. Chtěla bych pochopit, jaké představy zůstávají ve hře dětí neměnné a které se 

naopak v průběhu hry proměňují a jak reálné životní zkušenosti proces hry rozvíjí a ovlivňují.  

Vzhledem ke komplexnosti herní situace nechávám výzkumné otázky v této širší podobě, není 

možné je přesně oddělit. Jejich zestručnění by mohlo vést k zjednodušení. 

2.2 Účastníci 

2.2.1 Natálie 

Dívka se narodila v březnu roku 2013 jako prvorozené dítě. Rodina nemá nedostatky 

finančních prostředků. Už od prvních chvil bylo zřejmé, že se bude jednat o velice živé dítě. 

Stále je v pohybu a dříve neuměla setrvat chvíli na jednom místě. Hra byla mnohdy obtížná a 

bylo nutné prokládat činnosti pohybovými aktivitami. Udržet její pozornost u hračky, která 

vyžaduje soustředění, je obtížné. Dříve při činnosti odváděla pozornost tím, že šla dělat jinou 

aktivitu. Neklidnost se postupně zlepšuje a nyní je schopná si vyslechnout, co má člověk na 

srdci. Ráda podniká aktivity, u kterých může řídit ostatní a rozhodovat za ně. Například při 

kutálení míče ostatní účastníky hry nasměruje, kde mají stát a komu mají kutálet. Když se 

pravidla bez jejího dovolení změní, velice se rozzlobí. Snažíme se vždy situaci rozumně 
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vysvětlit. Ve chvíli rozzlobení není ochotna vnímat, co se jí člověk snaží sdělit. Po chvíli 

vztek vymizí. Potřeba řídit svět kolem sebe trvá již přibližně půl roku. Ve srovnání s druhým 

dítětem nemá dívka tolik otázek. Spíše je zaměřena na svůj vnitřní svět, což je pro dívky 

typické. Již dlouhou dobu ráda napodobuje činnosti ostatních, které má odpozorované. Často 

si tedy hraje na někoho. Charakterizovala bych jí jako komunikativní, otevřenou, ochotnou, 

kamarádskou, usměvavou, veselou a někdy náladovou dívku. 

2.2.2 Josef 

Chlapec narozený v únoru roku 2013, také jako prvorozené dítě. Pochází z dobře finančně 

zabezpečené rodiny. Často se vyptává na detaily týkající se světa, které jsou na jeho věk 

překvapivé. To však neznamená, že mu informace nesdělujeme. Zvídavost podporujeme a 

pomáháme mu ucelovat představu o světě. Otázky jsou mířené k přírodě, technice. Často 

řešíme sopečné procesy, kreslíme sopky, lávu, povídáme si o názvech sopek a celkově řešíme 

planetu zemi a vesmír. Pokud mu chci něco sdělit, rád si mě vyslechne. V druhém roce jeho 

života se narodila sestra. Chlapcovu hru z počátku neovlivňovala. Postupným vměšováním 

sestry Julie do hry začal být zlostný. Sestru odstrkoval a hračky jí bral, protože mu hru údajně 

kazila svou neobratností. Nyní je Josefovi pět let a Julii roky tři. Nešikovnost z hlediska 

úchopu ze strany Julie se zlepšila a Josef se naučil přistupovat k situacím klidněji. Umí jí 

takticky navést na jinou hru tak, aby jí od své hračky taktně odlákal. Během společného hraní 

mě chce mít Josef pro sebe. Od počátku byl totiž zvyklý, že se věnuji jen jemu. Na této situaci 

pracujeme. Rád pracuje s podněty, které jsou dle mého velmi abstraktní a pro něho 

neuchopitelné. Například čísla a písmena má velice v oblibě. Z počátku jsme s nimi pracovali 

na mazací magnetické tabulce. Později si vše začal přepisovat na papír. Čísla a písmena chtěl 

ukazovat. Znaky odkoukal a nyní si žádá diktování, na jehož základě je schopen slova napsat. 

Od počátku je komunikativní, přátelský, ochotný sdílet své poznatky, velice vnímavý a 

zvídavý. 

2.2.3 Rodiče a další rodinní příslušníci 

V rodinách nechybí žádný z rodičů. Na děti z hlediska výchovy působí rodiče, prarodiče, paní 

učitelky v mateřské škole a já. V obou rodinách jsou tatínci vytížení a s dětmi se setkávají 

ráno a následně až večer. Během dne děti dochází do předškolního zařízení a v odpoledních 

hodinách mají ve zvyku trávit čas s maminkami, babičkami, popřípadě se mnou. 

2.2.4 Badatelka 

Vzhledem k dlouhému časovému horizontu, kdy se s rodinami setkávám, nevnímala jsem já 

ani děti náš společný čas zaměřený na zkoumání hry jako uměle vytvořený. V rámci našich 

tradičních setkání jsem natočila videozáznamy, které tak byly naprosto autentické. Díky tomu 

jsem byla nejen vychovatelkou a kamarádkou, ale také badatelkou. 

2.3 Metodologie 

V případové studii kvalitativního výzkumu jsem použila metod přímého pozorování a 

rozhovoru s rodiči dětí.  
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2.3.1 Případová studie 

Podrobné zkoumání vede k porozumění jednomu nebo několika případům. K objektu musíme 

přistupovat a analyzovat ho komplexně. Pokud bychom vycházeli jen z izolovaných částí, 

případ by nebyl nosný. Středobodem je tedy vždy určitý případ, u kterého se výzkumník snaží 

o souhrnné pochopení případu v přirozeném prostředí. Základním parametrem je vždy cílený 

a řízený způsob získání reálných informací, které na případ navazují. (Švaříček, Šeďová a 

kol., 2007) 

Výzkum kombinuje data z rozmanitých zdrojů: pozorování, rozhovory, analýza, deník atd. 

Takové zkoumání je časově náročné. Analýzou dat, sledováním mechanismů se dozvídáme, 

jak a proč se věci dějí. Informace komparujeme, nacházíme pravidelnosti a odlišnosti. 

 Na další charakteristiky případové studie jako výzkumné strategie poukazuje Yin, kterého 

Švaříček, Šeďová a kol. zmiňují: 

●   “ Případ jako předmět výzkumu případové studie je integrovaný systém s vymezenými 

hranicemi (prostorové i časové).” 

Kontakt s pozorovanými dětmi probíhal již od narození. Přibližně jednou nebo vícekrát do 

týdne, přičemž detailní studování případů pomocí záznamů, deníku a dalších metod probíhalo 

přibližně od dvou do čtyř let obou respondentů. 

●  “Zkoumání sociálního jevu se děje vždy v reálném kontextu, za co možná 

nejpřirozenějších podmínek výskytu jevu. 

Setkání probíhala zpravidla v domácnostech dětí, což považuji za nejpřirozenější způsob, jak 

získat nejrelevantnější materiály. Vytržením z přirozeného prostředí by byla bez pochyb hra 

ovlivněna, což by celý výzkum zkreslilo.  

● “Pro zisk relevantních údajů jsou využívány veškeré dostupné zdroje i metody sběru 

dat.“ 

2.3.2 Sběr dat 

Nalezení vhodných respondentů k mému výzkumu bylo prvním a zároveň velmi důležitým 

krokem celého výzkumu. Hledání vhodných osob muselo splňovat především stanovené 

kritérium dlouhodobého pozorování, obsahující nejen videozáznamy, ale také ochotu 

podstoupit rozhovor, který se týkal hraček dětí a zasahoval tak do soukromí rodin. Během 

počátečních příprav jsem měla obavy, zda budou mnou vybraní adepti souhlasit s výzkumem. 

Rodiny jsem volila na základě několikaleté zkušenosti. S rodinami se stýkám alespoň jednou 

týdně, přičemž mám k dispozici si s dětmi někdy i celý den hrát. Z důvodu častého kontaktu a 

předem získaných detailních informací jsem zvolila právě tyto respondenty. Na společné 

dlouhodobé spolupráci tedy přátelé a rodinní příslušníci souhlasili. Jedná se o dvě rodiny z 

mého blízkého okolí, které mají děti narozené ve stejném roce. Celý výzkum byl založen na 

přístupu celé rodiny, které byla ochotna děti k výzkumu propůjčit. K sestavení otázek 

rozhovoru mi pomohla nastudovaná literatura pro teoretickou část a pozorování konkrétních 

respondentů. Následně jsem formulovala otázky, které jsem položila rodičům vybraných dětí. 
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Ti měli možnost si určit termín setkání. Otázky předem neznali. Takovéto rozhovory byly 

uskutečněny celkem dva, v každé rodině jeden. Je nesporné, že výzkum mohl proběhnout 

díky důvěře, která byla mezi námi za léta vybudována.  

Data jsem získávala pozorováním, pořizováním fotografií, natáčením videozáznamů, vedením 

rozhovorů s rodiči a vedením výzkumného deníku. Nejprve jsem vyfotografovala všechny 

hračky v obou domácnostech. Pozorovala jsem, které hračky děti používají nejčastěji. 

Následně došlo k pořizování videozáznamů během společného hraní. Natočené videozáznamy 

jsem přepsala do textu. Zvukový záznam byl pořízen během rozhovorů a později převeden do 

písemné formy z důvodu plynulosti rozhovoru. Konkrétně se jedná o deset videozáznamů s 

jednou hračkou. Takto jsem u každého dítěte pozorovala hračky dvě. Z hlediska času se jedná 

o 250 minut videozáznamu. Z tohoto základu byly následně zpracovány informace do 

výzkumného deníku, který čítá přibližně 30 stran A4.  

2.3.3 Analýza dat 

Analýza probíhala pořízením fotografií hraček a následným uvažováním o jejich kategorizaci. 

Na základě četby R. Barthese jsem rozpoznala dvě kategorie, které byly nazvány: Uživatel a 

Tvůrce. Výběr pozorovaných hraček provedly především děti.  

Z videozáznamů vznikly transkripty. Vše jsem si ujasňovala opakovaným sledováním videí a 

čtením transkriptů. Kombinací obojího došlo ke zkoumání jednotlivých situací a 

uvědomování si jejich konkrétních aspektů. V transkriptech byly rozpoznávány opakující se 

slova a pojmy, které byly sdružovány do kategorií. Získaná data byla analyzována jejich 

opakovaným procházením, reflektováním a konzultováním se školitelkou, též v souvislosti s 

teoretickými podklady. Díky záznamům jsem mohla analyzovat, reflektovat dětskou hru a 

hledat konstanty a proměny představ, konceptů a zkušeností, které do procesu hry vstupují. 

Na základě vysledovaných opakujících se jevů došlo k pokusu hry obměnit a sledovat zda 

budou děti ochotné přistoupit na nový způsob hry. Až při finálním zpracování dat jsem si 

uvědomila jejich rozsah a množství kroků, které byly postupně prováděny. 

Pro kompletnost výzkumu byli zařazeni do výzkumu i rodiče, kteří projevili své názory při 

dotazování se na hračky dětí. Jedná se o metou rozhovoru. 

2.4 Třídění hraček dětí 

V rámci průzkumu v rodinách jsem získala fotografie hraček, které mají obě děti k dispozici. 

Cílem bylo sledovat složení hraček, které mají vybrané rodiny doma. 

 

2.4.1 Uživatel  

Dítě se stává uživatelem, pokud předmět, se kterým manipuluje, není možné nijak 

obměnit/proměnit. Je statický, nikoli variabilní. Nepodporuje rozvoj manipulace, fantazii, 

tvořivost. Ve své podstatě jde o věc, na kterou se máme především dívat.  Obrázky 38-50, 

foto autorka 
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Míč, auto i koloběžku používají děti jedním způsobem. 

Plyšové postavy jsou ve své podstatě přátelé, kteří ožívají. Josef si ze skupiny plyšáků vytvoří 

hromadu a do ní se zahrabe. Uvnitř si něco mumlá. Jsou to tajné informace, které nesmíme 

vědět. Říká tomu porada. 
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Kasa a peněženka s kartami také nepodporuje variace hry. Při platbě kartou je proces výměny 

velmi zkrácen. Proto fyzicky nevidí přesun financí. Kartu dítě chápe jako jistotu, kde peníze 

stále jsou. Ze zkušenosti zná pouze platbu kartou, proto nepřipouští platbu jako výměnu 

bankovek. 

 

Panenka Barbie je užívána jedním způsobem. Panenku češe a mluví za ní. Panenku není 

možné opakovaně poskládat. Umí hýbat končetinami i trupem a hlavou. 

 

Skládačky je možné poskládat, ovšem další význam postrádají. 

 

Umělé postavičky zvířat jsou často vkládány z důvodu nedostatku postav ve stavebnici Lego 

právě do této stavebnice. Další využití jsem nezaznamenala. 

 

Nákupní košík je doplňkem hry. Sám o sobě nikdy hru neutváří a na jeho základě nevzniká. 

Auta i houpací kůň v našich hrách nedospěly k obměnám. 

 

2.4.2 Tvůrce 

Předměty rozehrávají fantazii dítěte a nechávají mu prostor k seberealizaci. Kostým stavaře a 

nářadí umožňuje co nejvěrněji napodobit skutečnou práci na stavbě. Dítě v roli se stává 

hercem a je vtaženo do hry. Stejně tak standardní stavebnice Lego, nebo dřevěné kostky 

umožňují postavit mnoho staveb, které si dítě vymyslí, může zkoušet různé varianty a 

zamýšlet se nad funkčností.  Kinetický písek díky svým schopnostem dítěti umožňuje zapojit 

jemnou motoriku, detailně tvarovat materiál, který udrží tvar a jednoduše se nechá přeměnit. 

Podporuje soustředění a umožňuje projevit schopnosti jedince. Každé dítě k materiálu 

přistupuje odlišně, proto není možné konkrétně říci, co dítě tvoří. 
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Obrázky 51- 62, foto autorka 

 

Dřevěné kostky nabízejí spoustu možností využití. 

 

Natálie si zabalí batůžek, vezme plyšového psa a chodí po bytě. Cílem je dojít ke stanu, kde 

budou mít piknik. Jindy se stan stává domečkem nebo také bunkrem. Podle toho se hra 

obměňuje. 

 

Natálie opakuje luxování a žehlení po mamince. 

 

Umělá písmena s magnetickou tabulkou často propojuje. Spojí tak dvě hry v jedno. Písmena 

využíváme v návaznosti na konkrétní slova, která dítě právě v danou chvíli zajímají. 

 

Kreslení umožňuje různé alternativy stejně jako vyrábění. 

 

Natálie prodává předměty z nákupního košíku. Předměty vyskládá na stůl v obývacím pokoji. 

Platíme pomocí lístečků. 

 

Natálie staví dřevěné koleje a seřazuje vláčky. 

 

Natálii umožňuje modelína mačkání, výrobu tvarů pomocí vykrajovátek, válení aj. Velice 

podobně funguje i kinetický písek. 

 

Natálie má panenky a jejich příslušenství. Stará se o ně. Interpretuje vlastní vztahy do procesu 

hry. 

 

Natálie si hraje na čarodějku. Ke kostýmu má hůlku. Jindy jí šaty pomáhají převtělit se do 

role princezny. 

 

Josef s dědou pracuje v dílně. Činnost přenáší na fiktivně rozbitý domácí nábytek, který 

opravuje.  

 

Děti tohoto věku nemají potíže spojit tyto dva světy dohromady a hrát si tak například 

s fiktivní postavou v reálném světě. Josef si hraje na babici, která je v bytě nepřítelem a bojuje 

s ní. Babici nikdo nikdy neviděl. Nově přibyla i příšera, které dal jméno Majonéza. 

 

Po utřídění fotografií jsem usoudila, že často využívané hračky jsou konstruktivní. Dítě může 

libovolně tvořit. Půvabná je možnost opakovatelnosti. Kdykoliv může stavbu rozebrat a 

vytvořit znovu stejnou, nebo odlišnou. Dále děti velmi využívají her na někoho. K nim slouží 

kostýmy/předměty, které jsou kopiemi reálných věcí, což jim umožňuje věrně kopírovat 

činnosti maminky, tatínka, kuchaře, opraváře aj. Jindy hra probíhá imaginárně. Nemají potíže 

se smyšlením virtuální postavy a komunikaci s ní.  Naopak hry pohybové jsou v nepoměru. V 

programu dětí jsou zařazovány sporadicky a z hlediska oblíbených hraček jsou ve výběru 

minimálně, nebo spíše vůbec.  
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Nelze obecně stanovit hračky pro dítě vhodné a nevhodné. Přibližně už od prvního roku 

života můžeme sledovat, k jakým hračkám se dítě uchyluje. Někdo má rád stavebnice, někdo 

plyšové hračky, vláčky a koleje, jiné dítě si rádo kreslí. Z tohoto důvodu nelze obecně určit 

hračky, které budou dítě bavit a bude se rozvíjet. Nezapomínejme na individualitu dětí a 

podporujme je v jejich zálibách. Mysleme na pestrost dostupných hraček a vybírejme kvalitní 

hračky s nápadem. Pro zajištění různorodosti bychom měli mít představu o druzích a 

komplexnosti souboru hraček dítěte. Náhodný výběr rozhodně nebude tak pestrý jako ten 

systémový. 

 

2.5 Vybrané hračky pro analýzu 

Pro podrobnou analýzu jsem si vybírala z hraček fotograficky zaznamenaných v části nazvané 

třídění hraček dětí. Stanoveny byly tedy dvě konkrétní hračky u obou sledovaných, které jsou 

dětmi využívané nejvíce. Jsou tak pro ně velmi přitažlivé. 

 

 

Josef 

Obrázky 63- 65, foto autorka 

 

Natálie 

 

Obrázky 66- 68 pořízeny autorkou  
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Soubory hraček u obou dětí se skládají z hlediska materiálu především z plastu. Uvědomuji si, 

že v tomto ohledu nejsou hračky členité. Spíše se jedná o omezený rejstřík. Konkrétně jsou 

především tvrdé, špičaté, kluzké a neměnné. Porušují tak myšlenku transformace.  

Design rozhodně souvisí s cenou. Na výběru hraček je znatelné, že tvůrci stavebnice Lego 

mají designéra, který se vzhledem hraček zabývá. U ostatních vyobrazených hraček tomu tak 

není. Hračky ve vyšší cenové relaci disponují odpovídajícími barvami. Např. plastové zvíře je 

precizněji natřené, nepůsobí nedokončeně a je kopií zvířete skutečného. 21 

V rámci použití jsou předměty neměnné. Pokud se hračka z plastu poničí, oprava je možná jen 

částečně. Dojde tak k zalepení, což není řešením na delší čas. Obnovení v podstatě možné 

není. 

2.6 Výsledky výzkumu 

2.6.1 Josef: LEGO 

Představy a transformace 

Z počátku o stavbě nemluvil a až při konstruování určil význam. Měl chuť stavět, ale o 

představě nehovořil. V rámci dalších her se drží vlastního stanoveného plánu, který si sám 

určil na začátku. Později je schopen určit, co bude stavět, ale v rámci stavění ochotně 

představu změní. V návaznosti na činnost konkretizuje vzhled stavby, jak bude vysoká, 

široká. 

Okolo druhého roku života se Josef nechal omezovat vyznačeným prostorem desky, na které 

se nechá stavět. Později se od tabulky oprostil a pracoval i mimo ní. Bez potíží začal stavět i 

na zemi vedle desky. Došlo tak k proměně a dosažení neomezenosti prostorem.  

V počátcích pozorování byly používány pouze některé dílky stavebnice, jiné vůbec. V 

pozdějších záznamech při hře narazí na málo využívaný díl stavebnice a vymýšlí pro něj 

význam, od kterého začíná vznikat jasná představa stavby. Tak právě na tomto dílku postaví 

smysl celé hry. 

Posouvání hranic v rámci hry probíhá nejen pomocí hračky, ale také díky jinému spoluhráčovi 

vnášejícímu svá témata. Z počátku názory ostatních nepřijímal, nyní je schopný je akceptovat. 

Někdy bylo obtížné přijmout nápad někoho jiného. Později dokonce dokáže přiznat, že nápad 

někoho jiného je dobrý.  

Při hledání jsem se vyptávala, o jaký proud jde, protože mi není jasná jeho představa. Dala jsem příklad, že by se 

mohlo jednat o proud u hasičské stanice. A protože hasiči potřebují hodně vody, musíme udělat proud velký. 

Neodporoval, neřekl mi, o jaký proud jde. Měl jen představu proudu a můj nápad přijal. Začal tedy přidávat kostky 

další, které tvořili vyšší komín. 

Úryvek z výzkumného deníku autorky 

V rámci představy o stavbě si nepřeje, aby mu sestra do hry vstupovala a narušovala jí. Já 

jsem vnímána jako spoluhráč a při stavění mě respektuje.  

                                                 
21 Precizní zvířata z umělé hmoty vyrábí firma Schleich. Zakládají si na ručním barvení postaviček. 
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Číslo dva považuje za důležité. Bydlí v druhém patře domu. Nejprve sledoval jednotlivé 

tvary, prstem si ve vzduchu čísla obtahoval. Po vysledování tvaru čísla upozorňoval na 

číslovku dva všude, kde ji viděl. Později počítal kroky. V této fázi došlo k pochopení číselné 

řady. Později došlo k použití ve hře. Odpočítával kostičky na výšku a stále upozorňoval na č. 

dvě, nyní se na sloupec dívá a bez odpočítávání ukáže na číslovku dvě. Představa se razantně 

změnila. 

Narazil na kostičku, která má na sobě napsané č. jedna. Upozorňuje, že se jedná o první patro, proto tam dal kostku 

s číslem jedna. Když došel na konec poslední stěny a má jí spojit s dveřmi, hledá kostku s číslem tři. Při hledání si 

obhlédl zeď a upozornil, že použil kostku s číslem 4. Vyndává jí a nahrazuje kostkou bez čísla. Prý si jí nechá na 

správné patro. Našel i kostku s číslem 2 a hledá ještě s číslem 3. Já stále hledám kostičku č. tři. Josef zatím použil 

mono (dvoukostičku) a říká, ať se podívám, že to vyřešíme takhle. Těsně ke dveřím vkládá kostku vysokou.  Patro 

je tedy dokončeno a začíná stavět druhé. Má u sebe očíslované kostky a hned dvojku používá. Nedává jí nad 

jedničku. Najednou říká, že je to takhle špatné. Kostku s číslem 2 vyndává a začíná stavět z různých nepopsaných 

kostek. Když dojde ke kostce, kde je napsaná jednička, proloží na ní kostku s číslem 2. Číslo si tedy ohlídal. Takhle 

to prý patří. Nad umístěním jedničky se vůbec nezamyslel. Čísla nedal třeba ke vchodu, ale ze strany. 

Úryvek z výzkumného deníku autorky 

Témata a jejich opakování 

Opakování hry na stejné/obdobné téma působí uspokojivě. 

Obměna hry v případě zaujetí tématem je minimální. Až když má pocit, že je téma maximálně 

vyčerpané, přichází téma nové. Opakovaná nebo transformovaná činnost se stává hrou. 

Nadšen z první cesty metrem, přeje si stavět právě tento dopravní prostředek. Pracuje se 

zkušeností a tvoří tunel. Zaujalo ho podzemí. V rámci další zkušenosti cestování metrem 

transformuje hru tak, aby působila stavba co nejpodobněji skutečnosti. Tvoří tak nejen pruh, 

který byl dříve tunelem, ale opravdový tunel, do kterého zasazuje vlak.  

Josef přišel z procházky a rozhodl se, že postavíme metro. Hned si sedl k desce a začal posazovat kostky. Nejprve 

udělal jednu řadu kostek podél jedné strany tabulky. Barvy byly různé. Poté začal dělat další pruh kostek podél 

toho, co už postavil. Šlo tedy o dvě souběžné řady. Šlo o kostky mono (4 puntíky). Tvrdil, že je to trasa metra. 

Pokračoval stavbou další části, která vedle kolmo k první části (podél čtvercové tabulky). Metro tak mohlo jet do 

zatáčky. Tvrdil, že to je trasa metra, které tam jezdí. Žádný vláček nevytvořil.  

Opakovaně jsme jeli další den metrem. Přemluvil mě, abychom jeli ještě další zastávky navíc. S rodiči metrem a 

tramvají necestuje. S radostí znovu usedl k legu. Dnes opět podél strany tabulky vytvořil metro, druhou stěnu už 

nevytvořil těsně vedle té první, ale nechal mezi nimi místo na kostku (2 puntíky). Když měl hotovou stavbu, vzal 

jednu delší kostku a tou začal mezi stěnami jako vláček metra jezdit. Potíže s postavením zatáčky vyřešil bez 

potíží. Stále myslel na to, aby vláček mezi stěnami mohl projet. Na vláček a metro jsme se tedy dívali vrchem. Jako 

ze stropu. Kostičkou stále projížděl tam a zpět a přitom hučel. Zastávky ani cestující vůbec neřešil.  

Úryvek z výzkumného deníku autorky 

Zaklapnutí kostek do sebe přináší uspokojení a potřebu stavět dál. 

Barvy a jejich volba 

Na volbě barev kostek při hře s Legem dětem nezáleží. 

Pro barevnost nemá vysvětlení. Když udávám příklad, proč je tady zlutá, žlutá, oranžová a pak znovu žlutá odpoví, 

že to teda předělá a dvě kostky vyměnil. Sám vlastně neví proč. Domlouváme se tedy na tom, že nám na barvách 

nezáleží.   
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Úryvek z výzkumného deníku autorky 

Tvary a jejich volba 

Tvary kostek využité pro hru jsou podstatné. Často využívá tvarově stejné kostky a stává se, 

že z nedostatku stejných kostek stavbu nemůže dokončit. Až později je ochotný v případě 

nedostatku kostek stejných tvarů přistoupit na kostky tvarově odlišné. Vymýšlí tak alternativy 

a stavba se obměňuje. 

Promítání zkušeností do procesu hry a zamýšlení se na funkčností 

Na počátku kostky opíral o nábytek, protože čerpal ze svých zkušeností. Později začal stavět 

komíny na ležato na zemi. Následně začal postupně stavět domy na desce s tím, že tvořil 

podpěry.   

Při stavění zoo je důležité mít obvodovou zeď proti úniku zvířat. 

Rozhodl se postavit zoo. Našel dveře a zasadil je na kraj desky. Tak jak je zvyklý postavil z různě dlouhých kostek 

obvodovou stěnu kolem zoo. Ohraničil tak celou tabulku. Postupně pomocí kostek tvořil ohrádky. Vzal si dlouhou 

kostku a další dlouhou, které spojil v rohu obvodové zdi tak, aby vytvořily zmíněnou ohrádku. Do ní vložil umělé 

zvíře, které se do ní vešlo. Pokračoval další velkou ohrádkou, do které dal velké zvíře. Takto pokryl celou tabulku. 

Úryvek z výzkumného deníku autorky 

Zamýšlí se nad funkčními prvky stavby. Na domě nesmí chybět střecha, okna, dveře, sloupy. 

Na sloupy se často vyptává a má je vypozorované z garáže domu. 

22 

Obrázek 69: Sloup, foto autorka 

Ví jistě, jak velký rozestup musí mezi kostkami nechat, aby mohl později vložit dveře. 

Zkušenostmi prokazuje, že si tedy tvary a velikosti vizuálně pamatuje. Z počátku tomu tak 

nebylo.  

                                                 
22 Kvalita této fotografie a snímků následujících je nízká z důvodu jejich pořízení skrze videozáznam. 
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Obrázek 70: Představa o šířce určitého dílu stavebnice, foto autorka 

Práce s prostorem a jeho využití 

Z počátku stavěl tam, kde se mu zachtělo. Nyní staví s představou, co to bude a jak velké. 

Podle toho volí umístění kostek na desce, kterou má k dispozici. V případě nedostatku 

prostoru na desce je schopen jít i mimo ní, dříve však byla nedílnou součástí. 

Zkouší postavit z malých destiček velkou. Promýšlí jejich funkční spojení, zkouší různé tvary 

kostek, kterými by ploché spojil. Říká jim spojky. Tvoří si tak nový prostor pro stavbu. Až 

později je ochoten stavět mimo podložku. 

 

Obrázek 71: Stavba velké desky, foto autorka 

Proces je cílem 

Josefovi nezáleží mu na tom, kdo je obyvatelem stavby. Cíl byla stavba, ne ubytování panáků. 

Hra končí ve chvíli, kdy má postavené zdi. Na obyvatelé už nevyšel čas. Přišla maminka a hru jsme ukončili. 

Úryvek z výzkumného deníku autorky 

Představivost 

Nejprve vymyslel význam pro dílek a následně přemýšlel, jak vodu uplatnit. Dílek stavebnice 

představuje hadici. Ta napouští vodu. Ví, že zvíře by mělo dostat potravu a vodu. Pro dílek 

vymyslel význam a ten teď využívá pro zajištění potřeb zvířat, které do stavby umístil.  
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Obrázek 72: Proud, foto autorka 

Motivace ke hře 

Pokud se ptám na důvod, proč stavíme právě tuto stavbu, nedokáže ho vysvětlit. Stále neumí 

určit prekoncept, který ho ke stavbě vedl. Např. byl jsem v zoo, postavíme zoo, nebo cesta 

metrem se mi líbila, postavíme metro. 

2.6.2 Josef: TABULKA 

Fungování tabulky jsem nevysvětlovala. Postupně objevoval její možnosti. 

Představy a transformace 

Náhoda zajistila objev a došlo ke změně používání hračky. Objev je tak silný, že změní 

způsob využívání hračky, který do nynější doby využíval. Hra se mnohokrát opakuje bez 

tématu, nebo jakéhokoliv komentáře. Během činnosti nemá potřebu komunikovat. Plně se 

soustředí na hračku a sleduje, co dokáže. 

Nevyužívá tužku k tabulce určenou, ale umělá písmenka a čísla od hračky jiné, která mají 

magnet na druhé straně. Ty tvoří stopu. 

  

Obrázek 73 a 74: Tabulka a písmena s magnety, foto autorka 

Po několika samostatných pokusech přijímá spolupráci. Snaží se využít celý prostor tabulky a 

zatmavit ji pomocí magnetu. Jinou představu nemá. Po doptávání se, je ochotný ji změnit.  
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Změna na základě názoru někoho jiného. Na ploše desky je světlé pozadí, tvrdím, že je den. 

Josef nesouhlasí, zamyslí se a ochotně představu mění. 

Tabulka se maže posuvnou částí, která zůstala uprostřed tabulky. Mazací systém tmu narušil. 

Neví, co je příčinou světlého místa, které v tabulce stále zůstává. Důvod neprozrazuji. Josef se 

přizpůsobuje a bílou část přijímá s tím, že je to prý silnice pro auta. Proměna hry je tak 

způsobena náhodně. Ochotně představu přizpůsobuje a hra je variována. 

Vyndala jsem tabulku a Josef se jí hned dožaduje. Záměrně jsem dala posuvnou mazací část z kraje tabulky do 

středu. Na tomto místě se tak nebude dát tabulka zatmavit. Josef opět nese písmenka a čísla a prý budeme dělat 

tmu. Začal zatmavovat a diví se, proč na jednom místě tma není. Situaci neřeší a snaží se celou tabulku pokrýt 

tmou. Když je tabulka tmavá, zaměří se na místo, kde je mazací část a z tohoto důvodu na místě černo není. Stále 

magnetem přejíždí po tabulce a nechápe, proč není proužek černý. Důvod neprozrazuji. Nějakou chvíli s proužkem 

bojuje. V závěru hry se ale přizpůsobil. Říká, že je to silnice, po které jezdí auta. Proč je auto vidět když je tma, 

vysvětlit neumí. Tímto hra končí. 

Úryvek z výzkumného deníku autorky 

Podobně tomu tak bylo, když vytvořil rámeček kolem tabulky. Mazací posuvnou část 

uprostřed přesouvá do jedné strany a situaci komentuje tak, že bude muset silnici znovu 

vytvořit obtažením tabulky. Po posunutí mazací posuvné části získal polovinu čisté tabulky a 

polovinu obtažené. Tvrdí, že tohle je silnice, je široká jako tabulka. Dokresluje auto na bílou 

plochu, která se pro něj stává silnicí. Silnici tak netvoří linky, ale celý prostor tabulky. 

 

Obrázek 75: Přerušená čára se stává silnicí, foto autorka 

Nejistými tahy tvoří pomocí magnetické tužky linii. Když je hotovo, mám za úkol hádat, co 

vytvořil. Domnívám se, že sám neví, o jaký předmět se jedná. Když řeknu, co si myslím, 

chvíli se zamyslí a souhlasí s mým nápadem. 
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Obrázek 76: Přikládání významu, foto autorka 

Josef komentuje svou činnost. Prý je noc a začerňuje pečlivě prostor kolem již vytvořených 

aut. Později se zamyslí a začerní celou tabulku s tím, že auta na ní stále jsou. Prý svítí, ale 

nevidíme je. Tabulka v porovnání s hračkou v počátcích a nyní velice obohacuje 

představivost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 77: Ukrytí automobilů do tmy, foto autorka 

Silnější myšlenka vytlačuje slabší myšlenku předchozí. 

Začal tvořit na čistou plochu rámeček. Mazací posuvná část je stále na ploše. Vytvořil tak rámeček, který je 

rozdělený na dvě poloviny. Ptám se, co to je. Čekala jsem odpověď, že je to rámeček. Josef ale říká, že je to blbina. 

Nejspíše chce pracovat s tabulkou, ale je bez nápadu. Říkám, že mi to připadá jako rám obrazu. Upozorňuje, že 

tady je to rozpojené a ukazuje na místo přerušení. Ptám se, jak je to možné. Odkazuje se na mazací posuvný 

systém. Ptám se, jestli ho dáme pryč. Říká, že ho tam musí nechat, jinak by se mu rámeček smazal. Uvědomuje si 

tak, co by následovalo. Musel by alespoň polovinu rámečku vytvořit znovu. Souhlasí a mazací posuvnou část k 

levé straně posouvá. Říká, že je to taková silnice. Vzpomíná si tak na předchozí hry. Postupně mazací posuvnou 

část posouvá a říká, že je to větší a větší silnice. Nyní je tabulka celá bílá. Tohle je prý ještě větší silnice. 

Úryvek z výzkumného deníku autorky 
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Pokus - omyl 

Zkoumá stopy konkrétních magnetických čísel a písmen. Propojil tak mazací tabulku a 

písmena z jiné hry, které mají jednu stranu magnetickou. 

Josef je fascinován stopou magnetu. Tužka přiložená k tabulce tvoří jasnou linku, kterou již zná. Pracuje 

s písmenky z jiné hračky. Zkoumá stopy. Tento objev opakovaně prověřoval velmi dlouhou dobu. Mám tak několik 

videí, kde se opakuje naprosto stejný proces.  

Úryvek z výzkumného deníku autorky 

Objev 

Situace se opakuje, tabulku si prohlíží. Objevil mazací posuvnou část uprostřed tabulky. 

Pohnul s ní a zjistil, že se původní silnice z minulé hry rozšířila. Velice se zaradoval. 

Od minulé hry zůstala na tabulce silnice. Tabulku mažu a rozhodla jsem se, že nastolíme stejnou situaci. Josef tak 

zatmavil tabulku a opět nechápe, proč je proužek bílý. Říkám, že by si měl tabulku prohlédnout. Kontroluje jí a 

našel mazací posuvnou část uprostřed tabulky. Kousek s ním pohnul a vidí, že se silnice lehce rozšířila. Oči se mu 

rozsvítily. Pomalu posouvá mazací posuvnou částí na jednu stranu až do konce. Poté na stranu druhou. Teď máme 

opět bílou tabulku. Sám dává mazací posuvná část do prostoru tabulky a začíná zatmavovat. Objev se mu potvrdil, 

když zjistil, že to je opravdu díky umístění mazací posuvné části. Ještě několikrát hru zopakoval.  

Úryvek z výzkumného deníku autorky 

Opakování 

V rámci objevu si potvrzuje poznatek tím, že znovu zatmavuje tabulku, která má posuvnou 

mazací část uprostřed. Objev se zatmavením si opakovaně potvrzuje. Ujišťuje se. Tím hra 

končí. 

Na tabulku opakovaně kreslí auto a začerňuje prostor tabulky. Opět opakování uspokojuje, 

navíc ukazuje trasu aut posouváním prstu po tabulce. 

Představivost 

Neurčitému tvaru dává význam a dotváří ho tak, aby se představa splnila. Pejskovi dokončí 

oči a břicho, což považuje za důležité. 

 

Obrázek 78: Oči a bříško jako nedílná součást psa, foto autorka 

Překročení hranice tabulky a pomyslné smazání hranice prostoru mezi tabulkou a okolím. 
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Josef si hraje s tabulkou naprosto stejným způsobem. Nakreslil auto. Magnetem zatmavil prostor tabulky. Zeptala 

jsem se, kde teď auta jsou. Upozornil, že auta stále jedou a říká, že jedou tady. Ukazuje prstem na zem mimo 

tabulku. To je poprvé, kdy se oprostil od prostoru tabulky a auta imaginárně cestují v prostoru kolem nás.  

Úryvek z výzkumného deníku autorky 

 

Obrázek 79: Auta jezdí kolem nás, foto autorka 

 

Zkušenost 

Tužkou nakreslenému pejskovi v návaznosti na bříško kreslí potravu. Tvarem mu připomínají 

vejce, proto tvrdí, že jí vajíčka. Na otázku, zda pes vejce jí, odpovídá, že ne, ale tenhle pes 

ano. Uvědomuje si tak realitu a ví, že na tabulce může být vše tak, jak si my vymyslíme. 

  

Obrázek 79: Pes jí vajíčka, foto autorka 

Nejprve probíhala hra bez komentáře. Později po několika hrách jsem se zeptala, co na 

tabulce vytvoříme. Okamžitě odpověděl, že uděláme tmu. Tabulka pracuje pouze s jednou 

barvou, která je tmavě šedá. Josefovi připomíná barvu tmy. Pracuje tak na základě zkušenosti. 

Potřeba spoluhráče 

Chce stavět ve dvojici se mnou. Další hráče si nepřeje.  

2.6.3 Natálie: LEGO 

Funkčnost 
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Na funkčnosti jí nezáleží. Přesné zasazování kostek do sebe není podstatné. Často tak 

nedochází ke zvuku zaklapnutí. 

Vůbec jí nezáleží na tom, jaké kostky má, jak jsou do sebe zasazené, jestli v sobě drží, jestli se jí komín převrací. 

Má představu velkého komínu a té se nechce vzdát. Když jí komín padá, rozčiluje se, že není stabilní. Na rady 

nereaguje. Je nazlobená, že se jí dílo nedaří a činnost opouští. 

Úryvek z výzkumného deníku autorky 

Pokud tvoří zoo, zeď proti úniku zvířat není potřebná. Z hlediska funkčnosti tedy 

nedokončuje práci precizně jako Josef. 

Představy a transformace 

Po dlouhou dobu se snažila vystavět co nejvyšší stavby. Cílem bylo dosáhnout stavby, která 

by byla vyšší než ona sama. Představu o stavbě předem vysloví a snaží se jí dosáhnout. 

Představa vysokého komínu se neslučuje s nabídkou položit komín na zem. Výška je 

důležitým parametrem, který chce porovnávat se svou výškou. Možnost položit a stavět do 

výšky na zemi tedy nebyla přijata. Obtížněji přijímá názory druhých. 

Když stavby dosáhly požadované výšky, přestala komíny stavět. Následně představu o stavbě 

nedokáže vyjádřit. Stavěla, ale nevěděla co. Novou část stavebnice dříve k dispozici neměla. 

Ta odstartovala nové představy, od kterých se hra začala odvíjet. 

Velice často má svou představu a nenechá si do ní mluvit. Např. staví s jasnou představou 

zahrádky a domu. Později dům nepostaví, protože došlo k proměně představy a chce velkou 

zahrádku. Pokládání kostek vedle sebe působí natolik uspokojivě, že se představa mění. 

Možnost vystavět dům mimo desku, do které se kostky zasazují, nenavrhne. Oproštění od 

tabulky jako u Josefa tak zatím neproběhlo. 

 

Obrázek 80: Stavba striktně v prostoru tabulky, foto autorka 

Během hry si představuje, že v postaveném domě opravdu někdo bydlí a konkretizuje osoby. 

Stejně jako Josef nejprve určí, kde bydlí ona sama. Natálie navíc ještě doplní, že ve stejném 

patře bydlí pán s pejskem, což je ve skutečnosti pravdivá informace. 
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V případě silné představy se snaží udržet určený systém od začátku až do konce.  

Transformaci hry proměňuje stejně jako u Josefa náhoda. Naráží na často nevyužitý dílek. Hra 

se tak mění. 

Z šuplíku, kde má lego uložené, vyndá všechny dílky. Při vyndávání dílků se zdrží tím, že si začne hrát s 

konkrétním dílkem a zapomene na myšlenku předchozí. Našla houpačku a snažila se na ní posadit postavičku 

dívky. Na dotaz, kdo bude stavět stavbu, odpoví, že ji mám udělat já. Prý se chce holčička houpat, tak jí na 

houpačku musí posadit. S uchycením ručiček na houpačku žádá o pomoc. 

Úryvek z výzkumného deníku autorky 

Proměna hry vznikne opět díky náhodě. Všimla si stejně barevných kostek, které předtím 

vyskládala vedle sebe. Novým cílem je tak vložit stejné kostky vedle sebe, vystavět záhon. 

Představa tak ustoupila proměně. 

 

Obrázek 81: Náhoda promění představu, foto autorka 

Transformaci přináší i nový účastník hry, který se hry neúčastnil od počátku. Vnáší své téma 

do hry. Dívka hru přijímá a upouští od původní myšlenky. Výjimečně si nechá zasáhnout do 

stavby. Oproti Josefovi je tak ráda za každého dalšího spoluhráče. 

Tvary 

Ke stavebnici má již vytvořenou střechu od výrobce, nikdy tak nepřemýšlí nad variantou 

stavby střechy vlastní. V podstatě jí jen nasadí na kostky a je hotovo. Není tak nucena 

vymýšlet kombinace kostek, které by střechu vytvořily.  



 

54 

 

 

Obrázek 82: Pomoc při hře, nebo omezení? Foto autorka 

Z hlediska velikosti preferuje menší kostky typu krychle. Z počátku stejně jako Josef nechtěla 

používat jiné. Nyní je z důvodu dokončení stavby ochotna přistoupit na jiné tvary dílků. Tvar 

kostky je důležitějším aspektem, než barva. Při stavění volí tvarově vyhovující kostky. Až 

později z důvodu dokončení stavby je ochotna používat více než jeden zvolený tvar kostky. 

Situace jí tak donutí ustoupit od předem určeného parametru. 

 

Obrázek 83: Oblíbený tvar, foto autorka 

Pokus-omyl 

Potíže řeší metodou pokusu. Pokud sama vyřeší potíže bez rady ostatních, velice se raduje. 

Dírka je ve stavbě i přes její zatlačení na vrchní kostku. Nabízím jí, zda by nešlo poskládání kostek vyřešit nějak 

jinak. Zelenou čtvercovou kostku a hnědou vrchní vyndávám a ptám se na jinou možnost. Bere si zelenou a ukládá 

jí na zelenou. Musí jí otáčet, protože má na sobě malý kolíček, který přečnívá. 
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Obrázek 84: Radost z vyřešeného problému, foto autorka 

Dál položí obdélníkovou hnědou na obdélníkovou žlutou a pozná, že jí kolíček z druhé kostky překáží. Vyndá tak 

opět malou zelenou a říká, že tam nepatří. Ptám se, jestli je ještě jiná možnost jak kostku položit, aby nám kolíček 

nepřekážel. Zkouší všechny možnosti, jak kostku otočit. Když najde správnou možnost, raduje se. Ukazuje mi, že 

už tam dírka není. 

Úryvek z výzkumného deníku autorky 

Prostor 

Pohybuje se v rámci destičky. Když je prostor nedostatečný, spojí dvě desky k sobě. Mimo 

desku ale nepracuje. 

Téma 

Když jí téma hry zaujme, zapamatuje si ho a chce ho opakovat. Stejně jako u Josefa. 

Opakování 

Časté opakování činnosti působí uspokojivě a má z něho radost. 

Postavy 

Při dostavění domu upozorňuje, že momentálně nemá postavy, takže dům je zatím prázdný.  

Hra končí ve chvíli, kdy zasadila do prostoru zoo všechna zvířata. Obyvatelé jsou tak velmi 

důležití. Sociální parametr se tak projevuje i v této hře. 

Potřeba spoluhráče 

Ke hře potřebuje kolegu, kterému ráda dává úkoly. U hry vyžaduje spolupráci.  

Zkušenost  

Pro větší přehled kostky vysype z nádoby. 
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Ani jedno z dětí nepřijímá ve hře předem postavené kostky z minulé hry. Vždy stavebnici 

rozdělí na jednotlivé kostky a následně začínají skládat. 

Postavila zahrádku z květin, které jsou ve stavebnici k dispozici. Upozorňuje, že mamince 

utrhne kytičku, ale nedá jí do květináče. Utržená patří do vázy. 

Představivost 

Dokáže přistoupit na hru s imaginárním klíčem, který si v ruce předáme a ona zamkne trezor. 

2.6.4 Natálie: OBCHOD 

Zkušenost 

Natálie ví, že v obchodě si vykáme, což přijímá jako součást role. 

Má vypozorované nabízení dalšího nevyžádaného zboží. Obdobně tedy také nabízí ještě další 

zboží. 

Babička říká, že už jde platit. Natálka se opírá o stoleček a říká: „Ještě něco Vám musíme dát.“ Prodává tedy ještě 

ořech, jogurt a tyčinku. 

Úryvek z výzkumného deníku autorky 

Jako nakupující žádám dětské pleny. Odmítá mi je prodat. Ptá se, na co je chci, když doma 

miminko nemáme. Spojuje hru s realitou. 

Role 

Dokáže být v roli. Všem účastníkům vyká, oslovuje je jako zákazníky/zákaznice. Nejraději je 

v roli prodavačky. Má pocit, že se všichni musí paní prodavačce podřizovat.  

Zvládne být tak silně v roli, že se zákaznice (maminky) vyptává, jestli má děti a co rádi jedí. 

Představy a transformace 

Díky návštěvám obchodů rychle hru zdokonaluje. Situace v realitě ovlivňují průběh hry. 

Z počátku objížděla zákazníky s košíkem plným potravin, později prodávala na jednom místě 

a zákazníci přicházeli do obchodu. Stejně tak napodobuje nabízení nevyžádaného zboží. 

Lístky nahrazují peníze. Nikdy neměla potřebu zapojit do hry peníze skutečné. 

Z počátku nechala manipulovat se zbožím zákazníky, později chtěla sama více manipulovat a 

vše podávala do košíku v roli prodavačky.  

Babička prosí o máslo. Prodavačka Natálie chce zboží podávat. V tomto ohledu jí nezáleží na tom, jak to zná z 

obchodu. Chce manipulovat. Vše, o co jí člověk požádá, vyhledá a podá zákazníkovi. 

Úryvek z výzkumného deníku autorky 

Transformaci zajišťují další účastníci hry. Nový spoluhráč přistupuje ke hře s jinými 

představami a jinou slovní zásobou. Např. pro určitou věc používá jiné slovo. Natálie v 

takovém případě řeší problém, protože neví, co má zákazníkovi podat. Nejprve podávala 



 

57 

 

náhodné předměty metodou pokus omyl. Později řekla, že takové zboží nemá a nabídla za něj 

jiné. Učí se zpracovat neočekávanou situací. Dochází tak i k rozšiřování slovní zásoby. 

Strýc žádá pivo, prodávající Natálka se rozhlíží a říká, že pivo nemá. Prosí tedy o rum. Opět říká, že nemá. Dále 

prodává salám. Nakupující říká, že nechce takový. Stojí o jiný. Natálka je opět v rozpacích. Neví, co odpovědět. 

Dál si prosí pití, ale není spokojený s tím, co mu prodavačka nabízí. Zboží si nebere. Plesnivý sýr přijímá. Závěrem 

prosí o kávu. Natálka říká, co má v nabídce. Strýc zboží dává do košíku. Ke kávě čichá a ona ho upozorňuje, že je 

to jenom jako. 

Úryvek z výzkumného deníku autorky 

V rámci neočekávané situace využívá toaletní roličku jako neutrální předmět, který mění 

významy dle potřeby.  

Zákaznice si říká o tavený sýr. Natálie jako prodavačka neví, co tím babička v roli zákaznice myslí. Podává jí proto 

ruličku od toaletního papíru. Vlastně jí pokládá za věc neurčitou. Nikdo vlastně neví, co je to za zboží, reálně 

bychom si totiž ruličku nekoupili, vždy tedy zůstává na stole. Natálie se jí tedy naučila používat jako tu správnou 

věc, když neví, co zákazník chce. 

 Úryvek z výzkumného deníku autorky 

Nový zákazník přichází do obchodu s nákupním seznamem. Transformaci Natálie přijímá. 

Některé obměny ze strany spoluhráče nepřijímá. Teta jako zákaznice vyskládá zboží na druhý 

konec stolu, než je Natálie zvyklá. Obměnu nepřijímá a zboží rovná podle sebe. K narušení 

stereotypu nepřistupuje kladně. 

Chápe smysl trezoru jako ochranu peněz, což určitým způsobem igelitový sáček splňuje. V 

případě nedostatku financí ze strany zákazníka nabízí své peníze z trezoru. Jako ochranu před 

lidmi trezor zatím nechápe. Zná tedy význam banky jako ochrany peněz. Představa je jiná. 

 

Obrázek 85: Banka, foto autorka 

Neutrální předmět bez významu. Význam získává dle situace (rulička od toaletního papíru). 

Předmět využívá v případě, když nerozumí významu věci, kterou zákazník požaduje. 
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Obrázek 86: Paní prodavačka podává zákaznici tavený sýr, foto autorka 

Komunikace a participace 

Ceny zboží si vymýšlí, nepočítá položky dohromady, ani se neřídí čísly na pokladně. Důležitý 

je proces s druhým člověkem než faktické údaje. 

Na kase mačká cokoliv. Postupně říká 1,2,3,6,8,9 a 9. I když neříkala čísla postupně, napočítala správný počet 

čísel. Babička opravdu nakoupila devět věcí. Žádá si tři koruny, babička jí podává tři lístečky a prodávající ještě 

jeden vrací. Obě poděkují a tím hra končí. 

Úryvek z výzkumného deníku autorky 

 

 

Obrázek 87: Platba zboží, foto autorka 

Opakování 

Vyžaduje časté opakování hry. Je spokojená, když ví, co bude následovat. 

2.6.5 Obměna 

V dětských hrách byly pozorovány opakující se principy. Protože jsem přesvědčena, že 

změny jsou jádrem učení, rozhodla jsem se některé z nich transformovat. V návaznosti na 
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odhalenou transformaci jsem se pokusila na základě zaznamenaných her o obměnu a 

sledovala jsem ochotu dětí přistoupit na částečné přetvoření.  

V rámci Lega jsem změnila dispozice tabulky. Podstava byla situována svisle podle nábytku. 

Obvykle děti staví jako na podložce a dívají se na ní z vrchu. Zajímalo mě, zda jsou děti 

schopné stavět na základě pohledu z boku. Obě děti nejprve s umístěním tabulky nesouhlasily. 

Později se potvrdila myšlenka, že stále budou pracovat z pohledu shora. Jednotlivé dílky 

zasazovaly mnohem méně organizovaně, než při položení na zemi. Šlo jim pravděpodobně 

spíše o to, aby se dílky v systému udržely a nespadly.  

 

 

Obrázek 88: Pumpa, foto autorka 

 

Obrázek 89: „Otoč to a bude z toho obrovský domek.“ Foto autorka 

Až po delší časové prodlevě jsem zaznamenala hru Josefa, který nezávisle na tabulce vystavěl 

dinosaura z bočního pohledu. Ovšem mimo tabulku. 
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Obrázek 90: Dinosaurus, foto autorka 

V rámci mazací tabulky jsem Josefovi navrhovala kreslení obrysů a jejich hádání. V dané 

době bohužel nebyl nápad přijat. S hrou nesouhlasil. Nejspíše bylo stále zaujetí mířeno na 

rozdíly světlo-tma. 

Natálky nakupování jsem se snažila obměnit rozmístěním zboží. Argumentovala jsem, že 

v obchodě máme zboží vyskládané v různých regálech. S tím ale bylo spojené uložení 

neznámé ruličky, u které bylo třeba konkretizovat, co je to za zboží. Když jsme na toaletní 

ruličku a její umístění narazily, rozhodla se hru neobměnit. Nedokázala určit, ve kterém 

regálu se zboží bude nacházet. Pravděpodobně si také uvědomila, že jako paní prodavačka 

nebude manipulovat s předměty tak, jak si přeje.  

2.6.6 Rozhovor 

Pro zjištění názorů rodičů a faktorů, ovlivňujících jejich výběr při koupi hraček, jsem sestavila 

několik jednoduchých otázek.  

Jedná se o základní otázky, které mi v průběhu vzniku deníku a videozáznamů vyvstávaly. 

Otázky jsou otevřené a nechávají prostor rodičům vyjádřit své názory. Rozhovoru se účastnili 

rodiče a badatelka. V zásadě má informativní charakter, kdy jsem získala informace já, ale i 

rodiče tak měli možnost se nad hračkami zamyslet. Celé rozhovory proběhly v klidném 

domácím prostředí, kde jsme měli hračky dětí k dispozici. 

Z rozhovoru vyplynulo, že při nákupu hraček se rodiče řídí tím, které hračky se líbí dospělým. 

Dle svého úsudku hračku pořizují. Vizuální forma je pro rodiče velmi důležitá. Nekupují 

hračku, která se jim nelíbí. Dále ale neformulují požadavky, jak vizuálně vhodná hračka 

vypadá. V rámci možností se nenechají ovlivnit při výběru ani názorem vlastních dětí, protože 

jsou pod vlivem výběru svých vrstevníků. Pokud se rodičům hračka nelíbí, nekoupí ji. 

Zároveň ale přiznávají, že z obav o mínění okolí je někdy třeba ustoupit, protože nechtějí, aby 

jejich dítě bylo jiné. 

Pokud se rodičům zdá hračka přínosná, jsou schopni za ní vynaložit větší finanční prostředky. 

Očekávají tak, že se díky hračce bude dítě rozvíjet. Za plyšový předmět větší obnos platit 
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nechtějí. Předmět tak musí být edukativní a rozvíjet dovednosti. Výběr spočívá v zamyšlení 

se, co je pro dítě momentálně zajímavé a zda ho rodič chce v tomto určitém ohledu podpořit.  

Nezávazně na sobě obě rodiny považují za přínosnou elektronickou tužku Albi. Byla pořízena 

v poslední době na doporučení přátel a zdá se být přínosná. Děti s nově získanými 

informacemi přicházejí za rodiči, což v nich budí dojem, že se jejich dítě pomocí této hračky 

něco nového dozvědělo.  

Materiál hraček je pro rodiče důležitý. Pokud mají na výběr, přikloní se k hračce dřevěné. 

Sami si ale uvědomují, že mají mnoho hraček plastových. Odpovědět na otázku, jakých 

hraček si rodiče váží, nebylo jednoduché. Jedna z maminek vzpomínala na svou první mrkací 

panenku. Druhá maminka při pohledu na hromadu hraček řekla, že si váží spíše knížek. 

Z nynějšího výběru nekonkretizovaly hračku, o kterou by nechtěly přijít. Rodiny chápou 

hračku jako spotřební zboží a připouští si fakt, že většina hraček upadne v zapomnění. 

Představu o souboru hraček ve školce mají rodiny minimální. Pouze občas zahlédnou při 

vyzvedávání, co dítě uklízí. Jedna z rodin zahlédla nové Lego, ale i starší stavebnici, se kterou 

si oni hráli. Děti o hračkách mluví zřídka. Nemyslím si, že by dětem bylo jedno, jaké hračky 

v předškolním zařízení mají. Pravděpodobně soubory hraček doma a ve školce oddělují. Jen je 

otázkou proč o hračkách ve školce mluvit nechtějí. 

Když se v domácnosti hračky nahromadí, jedna z rodin se zamýšlí, koho jimi obdarují. 

Některé hračky schraňují a některých se dítě vzdát nechce. Druhá z rodin hračky na chvíli 

schová a po čase je obmění. Připouštějí, že se také některé hračky ale nevracejí zpět, protože 

se na ně zapomene. Pokud je hračka rozbitá, pokoušejí se o opravu. Někdy ale návrat do 

původního stavu není možný a hračka se buď vyhodí, nebo pošle někomu, kdo by z ní ještě 

radost měl. Jsem velice ráda, že rodiče myslí na co nejdelší využití hračky. 

Závěrem jsem se dozvěděla, že při nákupu hračky mají rodiče představu o hře s ní. Jedna 

z rodin si uvědomuje, že často hračku překombinují a hledají zbytečné složitosti. Dítě si poté 

hraje mnohem jednodušším způsobem a složitosti nehledá. Druhá z rodin má s novou hračkou 

potřebu vysvětlit, jak předmět funguje. Někdy dítě nápovědu vyslyší, jindy pracuje podle 

vlastního způsobu. Rodina si v návaznosti na otázku uvědomila, že dítě ochuzují o objevy. 

Představa rodiče a dítěte se tak rozchází. 

 

2.7 Klíčové principy hry 

Práce nepřináší jen obměny, ale také návrhy konkrétních činností. Při analýze jsem si všimla 

jevů často se vyskytujících v aktivitách dětí. Nejen že byly provedeny obměny her v jiných 

formách, které jsem vysledovala v návaznosti na konkrétní aktivity, ale také byly definovány 

klíčové principy, umožňující následné navržení konkrétních aktivit spojených s výtvarnou 

výchovou. O principech uvažuji jako o příležitostech k rozvíjení tvořivosti. Jsou to:  
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Jedním z principů který rozeznávám, je skládání tvarů uspokojující dítě vždy v rámci určitého 

rytmu. Do aktivit se promítají zkušenosti a představy, na základě kterých lze ve výtvarné 

výchově pracovat. 

Druhým principem je důraz na proces a práci s významem, který posunuje mantinely dále. Jde 

o překračování hranic a rozměrů, které jsou v danou chvíli vymezeny. Formulace a sdílení 

významů, rozvíjení slovní zásoby a schopnost se vyjádřit v diskuzi. 

Třetím principem je pokus a omyl. Pomáhají dítě dovést k vytyčenému cíli. Stejně tak 

experiment umožňuje nacházet východiska.  

Čtvrtým principem je náhoda, podle níž je možné hru netradičně vést. 

Pátým principem je téma. Konstantně po určitou dobu zůstává v rámci hry s hračkou téma, 

které je pro danou chvíli aktuální. Proměny představ ovlivňují samotné části hry, spoluhráči a 

v neposlední řadě také zkušenosti. Právě díky nim se hra obměňuje a stává vytříbenější. 

Použití hračky se tak neustále obměňuje. Pokud téma dítě zaujme, zůstává konstantně i 

několik týdnů, měsíců a liší se jen minimálně. Když se zdá být téma vyčerpané a objeví se 

alespoň jedna ze zmíněných proměn, způsob hry se mění. Zároveň se ale stává, že téma je 

nevyčerpané, dítě tak není připravené na nové pojetí a nový způsob hry zatím není vítán.  

Šestým principem je jasná představa. Uvědomila jsem si, že často máme jasnou představu o 

práci, ale není možné jí vyslovit. Až během tvorby se původní představa projeví. Možná se 

z počátku jedná o tak silný proces, že nejsme schopni myšlenky slovy podchytit. Slova nejsou 

dostačující, proto je důležité se vyjadřovat tvorbou.  

Sedmým princip je, že proces je cílem, což naprosto souzní s podstatou výtvarné výchovy. Je 

to myšlenka prolínající všechny provedené aktivity.  

S předchozím principem souvisí zkušenosti, které mají žáci možnost načerpat. Pokud 

umožníme žákům získat zkušenosti, budou do tématu vtaženi silněji než při výkladu učitelem.  

Dalším principem je vydatná motivace. Ta podnítí hru/činnost, kterou na základě zkušenosti 

budeme provozovat. 

Posledním klíčovým principem je transformace, což je výzva pro výtvarnou výchovu. Souvisí 

s rozvojem tvořivosti. 

2.7.1 Východiska pro výtvarné činnosti 

Východiska pro výtvarné činnosti nabízejí konkrétní možnosti, které z načerpaných informací 

vycházejí. Pojďme se tedy podívat na konkrétní východiska a s nimi spojené činnosti 

podněcující tvořivost. 

Dítě je schopné přiložit neurčité kostce význam a s ním také pracovat. Na jeho základě se 

postupně hra odvíjí. Interpretace je velmi důležitou součástí výtvarné výchovy. Myšlenka 

tvorby významu mě dovedla k nápadu nabízet žákům předměty, u kterých jejich význam 

neznají. Domýšlením jejich smyslu a dotvořením vhodného prostředí věcí žáci pracují na 
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základě náhody. Takovým způsobem pracuje např. Petr Nikl. Na základě robotických brouků 

z hračkářství tvoří náhodné velkoformátové malby, do kterých sám později zasahuje 

sporadicky. 

Podobným způsobem pracuje Natálie s ruličkou od toaletního papíru. Jedná se o neutrální 

předmět, kterému se význam mění dle situace. Jedná se tedy o proměnnou, která se 

přizpůsobuje momentální situaci. Zde se nabízí možnost pracovat ve dvojicích. Jeden ze žáků 

ovlivňuje činnost druhého a tím vzniká společné dílo. Lze se tak dostat k myšlenkám, které 

jsou shodné pro conditional design. 

Inspirativní myšlenkou je představa banky. Funkce banky je dítěti jasná. Igelitový sáček 

vnímá jako ochranný prvek, díky kterému se finance nemohou poškodit. Význam věci tedy 

zanecháme a předmět změníme. Přemýšlela bych tedy s žáky nad funkcemi věcí, jejich 

významy a snažila bych se dovést je k výměně předmětu a zanechání významu.  Žáci tak 

pracují s metaforou, u které lze dosáhnout absurdity. 

Josef v rámci tabule pracuje se světlou a tmavou barvou. Stejně je možné pracovat s 

protiklady na základě vyprávěného příběhu. Transformace hry díky opakům umožní tvořit 

z jednoho konkrétního příběhu síť dalších různorodých událostí, které jsou závislé na autorovi 

samotném. V souvislosti na světlou a tmavou mě oslovila alternativa nasvícení konkrétních 

předmětů za plátnem. Význam by samozřejmě tvořili žáci. Z této aktivity lze vycházet 

obráceným způsobem. Tedy žáci tvoří za plátnem přeběh pomocí předmětů, které tak vytvoří 

animaci. 

V souvislosti s Legem nastala situace, kdy si Natálie vymyslela klíč od trezoru, který ve 

skutečnosti není. V hlavní roli je zde představivost. Na základě této myšlenky bych s žáky 

pracovala na základě představy spojené s příběhem. Bublina se nafukuje, letí a praská. 

Domýšlení příběhu a jeho následné vyprávění vede k otiskování barevných stop napěněného 

jarového roztoku a přenášení otisků pomocí bublifuku. Tak by vznikla stopa smyšlené 

bubliny. 
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3 Závěr 

V empirické části diplomové práce bylo provedeno kvalitativní výzkumné šetření, 

kombinující data z odlišných zdrojů. Zjišťování bylo provedeno především formou 

pozorování, rozhovorů, analýzou, výzkumným deníkem atd. Díky videozáznamům jsem byla 

schopna vytvořit transkripty, které zaznamenávají i výpovědi a představy dětí při hře. Pomocí 

komparace jsem nacházela pravidelnosti a odlišnosti ve hře s hračkami. Časově náročné 

zkoumání, jehož cílem bylo zmapovat, s jakými hračkami děti v domácnostech disponují, se 

kterými z nich si nejraději, nejčastěji hrají. Chtěla jsem pochopit, jaké představy zůstávají ve 

hře dětí neměnné, nebo které se naopak v průběhu hry proměňují. Jak reálné životní 

zkušenosti proces hry vytváří a pozměňují. V navazujícím rozhovoru jsem od rodičů dětí 

zjistila, čím se při nákupu hraček řídí, do jaké míry je pro ně důležitá vizuální forma hračky a 

její materiál. Zdali mají rodiče při nákupu hračky představu o tom, jak si dítě bude s hračkou 

hrát. Obměnou jsem zjistila, zda jsou děti ochotné přistoupit na změnu z jejich pohledu 

nevyplývající ze hry. 

Zjistila jsem, že se v domácím prostředí nacházejí především hračky konstruktivní, protože 

jsou u dětí populární. Hry/hračky rozvíjející pohyb, se vyskytují sporadicky. Pomocí dělení 

hraček do kategorií jsem zjistila, že se v domácnostech nachází velké množství hraček, se 

kterým si děti ani nestačí hrát. U dvou dětí jsem vypozorovala nejoblíbenější hračky u 

každého dítěte. Obě děti upřednostňovaly v dané době hru s Legem. Stavebnice byly založeny 

na stejném systému a byly velice obdobné. Porovnáváním jsem zjistila rozdílné způsoby a 

přístupy ke hraní. Dalšími hračkami ve výběru dětí byla magnetická deska a příslušenství 

k nakupování. Pozorováním a mapováním procesu hry jsem vysledovala konstanty a proměny 

hry. Téma hry dítě využívá, dokud nemá pocit, že je vyčerpané. Zkušenost, další osoby, 

náhoda a nedostatek dílků stavebnice jsou elementy přinášející proměnné do hry. Např. 

konstantně děti využívali shodné dílky stavebnice. Proměnou zde přináší náhoda, kdy objeví 

netradiční díl stavebnice, na jehož základě vznikne představa o nové hře. Při nákupu hraček se 

rodiče řídí tím, co se zdá být v danou chvíli vhodné. Důležité je, aby se rodičům hračka líbila. 

Materiál je podstatný méně. Rádi pořídí hračku dřevěnou, ovšem plastovým se také nebrání. 

Při pořizování hračky mají představu o jejím využití. Hra dětí se ale od jejich představy liší. 

Obměna hry, která nevyplyne z jejího procesu není dětmi přijata. 

Uvědomila jsem si, jak náročné je vybrat pro dítě vhodnou hračku rozvíjející tvořivost. Už 

vím, že při nákupu se budu řídit vlastnostmi hračky, které zmiňuji v teoretické části. Hračka 

umožňující projev schopností je důležitá pro pocit výzvy dítěte. Trpělivost, soustředěnost a 

sebeovládání jsou vlastnosti, které u dítěte chceme rozvíjet. Tvořivost a představivost podpoří 

také materiál. Podnícení tvořivosti dítěte umožníme, pokud mu dáme příležitost být odvážný a 

tvořit. Hračka musí splňovat prvky jednoduchosti, variability a tvarové různorodosti. 

Být součástí hry neznamená, že mi momentálně činnost přináší jen požitek. Mám zároveň 

jako dospělý možnost nahlížet do představ dítěte, jeho myšlení a jako učitelce mi aktivity 

nabízí východiska k výtvarným činnostem. 
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Rodiny dětí se snaží nalézat hračky, které by je zaujaly. Tomu se přizpůsobuje trh a přichází 

tak s variacemi hraček, které jsou v základní verzi k dispozici velmi dlouho. Rozhodně ale 

není nutné nakupovat drahé hračky od specializovaných firem. Když žádáme od svých dětí 

v rámci her tvořivost, motivujme je právě tvořivostí vlastní. Tak jsem si v rámci vytváření 

videozáznamů uvědomila, jak málo času investujeme do přemýšlení nad hračkami dítěte a 

dostála jsem k nápadu vzniku hračky. Jak víme, využití hračky závisí na připravenosti dítěte. 

Snažila jsem se tedy vycházet z minimálních nákladů, ideálních tvarů a možnosti variovat hru. 

Jako nenákladný se mi jeví polystyrén a přitažlivým tvarem je podle mého názoru koule. 

Polystyrenové koule, které jsou v obchodech nabízeny jako dekorace by se snadno mohly stát 

pouhým míčem, který by podněcoval he hře pohybové. Stejně tak ale jednoduchým 

přilepením suchého zipu, nebo zapíchnutím špejle lze z koulí sestavit nějaké zvíře. Ostatně i 

hry konstruktivní nezůstávají bez své obměny. Kouli lze proříznout například na poloviny 

nebo čtvrtiny a upevnit na ně magnetickou destičku. Vzniknou nám tak nové tvary, které by 

se nechaly jednoduše využívat například na zdi jako stavebnice.  

Hračka je, byla a bude odrazem doby a aktuální společnosti. Naši zaměřenost na děti jsme 

přetavili na správný výběr hračky. Ekonomická situace zajistila neuvěřitelný rozkvět výroby 

hraček. Na trhu je předmětů určených dětem takové množství, že nalézt vhodnou a 

výjimečnou hračku není jednoduché. Prefabrikáty nejsou vždy jen jedinou možností, jak si 

pořídit hračku.  

Touto cestou bych chtěla podpořit všechny čtenáře, kteří nad smyslem hračky přemýšlejí, aby 

se ubránili marketingovým tahům společností a komerci. Materiál a výrobu hračky můžeme 

pořídit v kterémkoliv obchodě a nejen tam. Dívejme se kolem sebe a učme tak i naše děti 

dívat se. Samostatně vyrobené hračky si bude vážit nejen dospělý, ale i dítě. O vlastnoručně 

vyrobenou hračku bude pečovat, bude ji mít rádo a jednou bude s radostí vzpomínat na to, jak 

si s hračkou hrálo, ale hlavně také s kým ji vyrábělo. 
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