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Příloha - Rozhovor s rodiči 

 

Kupujete hračku tak, aby se vám líbila? 

Rodina N: “Samozřejmě je důležité, aby se mi hračka líbila. Když se mi nelíbí, tak ji nekoupím.” 

Rodina J:”Já rozhodně ano. Není ani tak důležité, aby se líbila dětem.” 

Ve kterých situacích hraje cena roli? Prosím o příklad. 

Rodina N: “Cena hraje roli. Pokud mám pocit, že hra dítě zaujme na déle než na pět minut, 

jsem ochotna za ní zaplatit více peněz. Každopádně se musíme pohybovat v mezích rodinného 

rozpočtu. Plyšák s cenou nad 200 Kč mi připadá jako zbytečná věc. Pokud bude hračka rozvíjet 

dítěti fantazii nebo něco jiného, jsem schopná dát za hračku víc. Pokud pojede dítě na tábor, 

ráda zaplatím tábor. Mám pocit, že velký plyšák za 5000 Kč dítě nevyvíjí dál.” 

Rodina J: „Když jsem hodně přesvědčená, že hračka bude pro děti hodně přínosná, myslím si, 

že je skvěle edukativní, nebo rozvíjí nějaké dovednosti, tak cena není hodně důležitá. Třeba nám 

se hodně líbí elektronická tužka Albi. Myslela jsem si, že je to blbost, která na dítě mluví, protože 

rodič nechce. Zjistila jsem ale, že je to obsahově tak naplněné, že stejně rodič tolik věcí dítěti 

najednou neřekne. Otázka je, co z toho dítě udrží. Vybrali jsme knížku s tématem svět, které ho 

zajímá. On si kliká, dozví se o Niagarských vodopádech, a že chilli pochází z Mexika. Pak za 

námi chodí a říká „Maminko, z Mexika pochází chilli a hořká čokoláda.“. Těžko říct, co z toho 

udrží za informaci, ale když ho to zajímá a sám si to může zjistit, tak mě se hračka líbí. I kdybych 

mu to stokrát říkala já, tak si toho nezapamatuje tolik, jako když si to najde v té knížce. A pak 

mu informace v hlavě utkví a použije to. Uvidíme kdy. Tužka je dražší. Knížky jsou levnější a 

dají se dokupovat. Jsou kompatibilní s jednou tužkou. Dokonce se na ní nechá něco nahrát, ale 

to jsme zatím nezkoušeli, protože si zatím vystačí s tím, co tam má.“ 

Navazuje výběr hračky na to, co se dítěti líbí? 

Rodina N: “Ano. Dost nás ovlivňuje, co je právě aktuální. Pokoušíme se zlomit fázi Anna a 

Elsa.” 

Rodina J: „Určitě ano. Když skládá Lego, kupujeme Lego. Když ho baví dinosauři, kupujeme 

všechno s dinosaury. Knížky, figurky na dorty atd. Když ho ve třech letech bavila písmenka, 

dostal od všech k narozeninám písmenka.“ 
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Jakou hračku jste koupili v poslední době? Proč právě tuto? 

Rodina N: “Pořídili jsme elektronickou tužku k pátým narozeninám. Dali jsme na doporučení 

přátel, kteří s tužkou zkušenosti mají. Myslíme si, že tužku budeme používat ještě dlouho, proto 

jsme do ní zainvestovali. Jinak máme výhodu, že si hračky od ostatních přátel s dětmi můžeme 

půjčit a vyzkoušet, zda je vhodná. Pokud ne, vracíme zpět.” 

Rodina J: „Tužka Albi se hodně povedla, ta se mi líbí.“ 

Jak vnímáte materiál hraček?  

Rodina N: „Přiznám se, že až do detailů nestuduji a nepozoruji materiál hraček. Látkovou ano, 

ale nestuduju, jestli je hračka ze dřeva správně natřená, nebo ne. To jsem studovala tak do roku 

mého dítěte. Jsou mi sympatičtější dřevěné věci. Například při výběru vláčkodráhy jsem dala 

přednost dřevěné před plastovou. Správnost natření ale opravdu nestuduji. Teď se naše dítě 

hodně nechá strhnout davem. Dřevěnou Elsu jsem ještě nezaznamenala.” 

Rodina J: „Pro mě je to důležitý. Nevím, jestli jsem úplně reprezentativní vzorek. Když si můžu 

vybrat mezi stem umělých kuchyněk pro Julinku a jednou jedinou dřevěnou, tak si vyberu tu 

dřevěnou, která je na trhu. Všichni říkají, že jsou to děti, tak jim máme dopřát tu růžovou a 

pestrou kuchyňku. Já si myslím, že člověk vychovává dítě od malička k nějakému estetickému 

cítění už tím, čím ho obklopuje. Když ho budu obklopovat jen plastovými nesmysly, a že jich 

taky máme hodně, tak mu formuji špatný vkus. U některých věcí nezkousnu, že by měly být 

plastové. Když se budu snažit dítě obklopovat hezkými kvalitními věcmi, které jsou vyrobené ze 

dřeva, nebo jsou alespoň nějak vkusně vyrobené, tak si myslím, že mu formuju lepší vkus. Nebo 

alespoň v tom lepším vkusu bude vyrůstat a pak si sám vybere. Od malička se mi líbily pro děti 

pletení kulíšci. Šustivé, třpytivé a barevné věci jsem nekupovala.“ 

Jakých hraček si vážíte? Máte nějaké oblíbené?  

Rodina N: “Natálka má období, kdy je daná věc důležitá. Náš nejoblíbenější Mickey Mouse byl 

vytěsněn Elsou. Na Mickeyho zapomněla. Oblíbené hračky mám já z dětství. Jsou to hračky, se 

kterými mám spjaté lidi a vzpomínky. Jsou to plyšové hračky a panenky, které jsem dostala 

k Vánocům. Pořád je mám a nikomu je nedám. V té době již byly umělé, což byla novinka. 

Panenka byla velká a už uměla chodit. Myslím si, že dcera ještě nemá vyhraněnou hračku, která 

by s ní vydržela. Stále jí vytlačuje nová věc, která ji zaujme.” 

Rodina J: “Já střežím spíše knížky. Nakupuji je s velkým gustem. Hledím na to, jak jsou 

zpracované výtvarně. Ty, které jsou podle mě opravdu cenné, před dětma schovávám. Ukážu 
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jim je, ale nedám, protože se bojím, že by je rozcupovaly. Čekám, až přijdou do fáze, kdy 

pochopí, že knížka se netrhá. Teď je na trhu spousta nádherných dětských knížek. Když jdu do 

oddělení pro děti, tak se tam úplně ztratím jako Alenka v říši divů. Hračky jsou hodně spotřební 

zboží. Jsou hodně plastové. Tu koupíš, zahodíš, zapomeneš, ale knížky se v dnešní době dělají 

hezky a člověk si z nich může vytvořit osobní poklad. U hraček si to úplně nemyslím.” 

Jaké hračky mají děti ve školce? Liší se? 

Rodina N: “Mám malou představu. Při vyzvedávání vidím, co po sobě uklízí. Nikdy jsem si 

hračky ve školce neprošla. Vím, že mají kluci auta a dráhu, děvčata kuchyňku. Doma nám 

neřekne, s čím si ve školce hrála, nebo že se jí některá hračka líbí. Po Vánocích se zmínila, že 

mají nové hračky, ale nekonkretizuje.” 

Rodina J: “Když se dětí zeptáš, tak ti neřeknou vůbec nic. Když pro děti přijdeš, tak vidíš, s čím 

si hrají, nebo zaznamenáš, co tam mají, ale jinak nevím. Všimla jsem si, že mají hračku, se 

kterou jsem si hrála já ve školce. To je taková farma. Tvary zvířátek, které stojí. Jsou k nim 

ohrádky. Úplně si pamatuju, jak jsem si stavěla ohrádky a dávala do nich kravičky a kuřátka. 

Paní učitelky jsem se ptala a říkala, že se hračka ještě dnes vyrábí. Pak jsem si taky všimla, že 

mají nové sáčky s legem, které ještě nebylo vybalené. Je dobře, že mají starší i novější hračky. 

Když se dětí zeptám, tak nevědí, s čím si dnes hrály.” 

Jak řešíte množství hraček? 

Rodina N: “Hračky posíláme dál. Některé přichází k nám a zase odchází. Jiné počkají na další 

miminko na půdě. Máme také alternativu, že některé hračky směřujeme do specializovaných 

mateřských škol, dětských domovů, nebo domů azylových. Jsou hračky, které z ruky Natálka dát 

nechce. I po delší době hračku vidí a chce si jí nechat, i když ji během pauzy nechyběla. U 

spoustu hraček posíláme hračky dál. Chápe, že si s hračkou někdo jiný ještě bude hrát.” 

Rodina J: “Všem příbuzným jsme dali limit jeden dárek na dítě. Oni to samozřejmě nedodržují, 

ale tak aspoň dodržují dva. Jinak se občas udělá selekce. Co není úplně v kurzu, to se na chvíli 

schová do sklepa. Většinou si na hračku nevzpomene. Po nějaké době se hračky vymění, nebo 

se na ně taky zapomene a už se nevyndají.” 

Co uděláte s hračkou, která je rozbitá? 

Rodina N: ”Nejprve přichází pokus o opravu. Například mašinka opravit nešla. I tak jsme ji 

poslali dál. V okolí máme chlapečka, který má mašinky rád a jemu nevadí, že není funkční, 
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protože nezažil, že něco dřív uměla. Jinak ale frekventované hračky chce opravovat. Pokud už 

se nedá využít, vyhodíme ji.” 

Rodina J: “Vyhodíme ji. Ne vždycky oprava úplně jde. Když ti praskne nějaký plast, tak ho 

neopravíš. Navíc je pak docela nebezpečná. Obvykle to děláme v noci.” 

Pořizujete hračku dětem s představou, jakým způsobem si s ní budou hrát? Hrají si s ní 

jinak? 

Rodina N: “Maminky představa se nepotkává s představou dítěte. Možná jen částečně, ale 

mnohdy hračku překombinuji. Hledám v ní něco složitějšího. Ona udělá s hračkou pár 

základních úkonů. Spokojí se s jednoduchostí. Nechce, aby jí někdo postup vysvětlil. Zeptá se 

co to je. Na naše vysvětlivky nečeká. Třeba koleje. Snažila jsem se vymýšlet složitou soustavu. 

Most, zatáčku. Natálka řekla já si to udělám a bohatě jí v tu chvíli stačil ovál. Já měla pocit, že 

ovál je málo, že to má byt ještě jinak. Máme potřebu kombinovat. Ona udělá, co jí první 

napadne. Každé dítě je individuální. Nějaké hračky jsem známým vychválila a je doporučené 

hračky nezaujaly. Dost nás začala ovlivňovat školka a kolektiv. Nechtěla jsem ji podporovat 

v období Elsa. Nechtěla jsem, aby byla vyčleněná a podlehli jsme. Nechala jsem se zlomit. 

Nejsem člověk, který chce jít s davem, ale zase nechci, aby byla úplně mimo.” 

Rodina J: “My mu obvykle ukážeme, jak se s hračkou hraje. Třeba Albi tužka. Řekneš mu, že se 

tužka přikládá k bodům a ona mu něco říká. Stavebnice. Ukážeš mu, jak se skládají kostičky k 

sobě a on to tak dělá. Neobjevuje, vždycky mu někdo z dospělých ukáže, k čemu to je. Puzzle. 

Ukážeme mu, že se nejprve postaví kraj a pak skládají dílky uvnitř. Co dělal jinak, byly 3D 

puzzle. Myslela jsem si, že bude skládat podle obrázku, ale on skládal podle čísel, o kterých 

jsem já nevěděla. V čem je Josef hodně kreativní je vyrábění. Nůžky, papír, pastelky, lepidlo a 

izolepa. Když vyrábí sám, tak má úžasnou fantazii. Řekne, že vyrábí nástroj, rozstříhá tyčku od 

balonku, slepí ji do tvarů, přidá kus umělé destičky a tvrdí, že je to nástroj. Význam je na začátku 

a během procesu výroby se změní. 

 


