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Diplomová práce Markéty Vojtekové se zabývá hračkou jako produktem kulturního 
průmyslu v souvislostech vizuální kultury. Autorka si v případové studii s klade otázku, jak hra 
s konkrétními hračkami může ovlivňovat vnímání dětí. Ve dvou vybraných rodinách 
dokumentuje a charakterizuje hračky, které mají děti k dispozici a způsob, jak si s nimi hrají. 
Pozoruje, zaznamenává, analyzuje a reflektuje dětskou hru s legem a dalšími hračkami a 
sleduje konstanty a proměny představ a zkušeností, vstupujících do procesu hraní. V 
návaznosti na výzkumnou sondu navrhuje soubor výtvarných činností.  

V teoretické části práce autorka vymezuje v rámci vizuální kultury a studií kultury 
pojmy jako vizualita, vizualizace, kultura, kreativita, každodennost, reklama, hra aj. Kapitola 
je strukturovaná, ukazuje značný rozsah studovaných textů. Autorka se o snaží o teoreticky 
komplikovaných pojmech a jevech uvažovat samostatně, i když místy naivně (s. 11,12). Uvádí 
mnohé zajímavé otázky, jako jsou regulace života lidí obrazem (s. 20), vztah hraček s ideálem 
krásy nebo doslovnost hraček (kap. 1.7.9.). Předmět studia zasazuje částečně do souvislostí 
s designem hraček (L. Sutnar, M. Michtoma, Z. Němeček) či dětskou ilustrací (D. Mrázková). 
 Výzkumná sonda kombinuje data získaná pozorováním, zaznamenávaným na video, 
vedením rozhovorů a vedením výzkumného reflektivního deníku. Ze záznamů autorka 
pořídila transkripty, které spolu se zápisky z deníku analyzovala a kategorizovala.  
Za zajímavý závěr považuji rozlišování hraček podle variability, kterou nabízejí. Dítě se zde 
stává buď uživatelem či tvůrcem (s. 37-40). Autorka se ve hře dětí snaží sledovat proměny 
představ a vývoj jejich zkušeností, např.: zacházení s prostorem při stavění, použití 
specifických dílků lega, pokus-omyl, objev, spolupráce a komunikace aj. Dále sleduje určité 
konstanty: opakování témat hry, tvar jako výchozí prvek stavby (nikoli barva), sleduje i 
přístup obou dětí k funkci staveb. Dílčí závěry působí místy nedotaženě. Pedagogickou 
polohu této výzkumně a teoreticky laděné práce představují kap. 2.6.5. Obměna a 2.7.1. 
Východiska pro Vv činnosti. Jejich slabinou je jistá nahodilost, nesourodost navržených 
činností. Celkový závěr působí oproti tomu jasně. 
 

Po formální stránce shledávám pouze okrajové nedostatky např. v číslování kapitol či 
grafické úpravě (zarovnání obrázků aj.). Místy je patrné spěšné odevzdání práce. Kladně 
hodnotím bohatost obrazového materiálu. Obrázky zde nejsou pouze ilustrací textu, mnohde 
přináší relevantní informace. 

Práci doporučuji k obhajobě.      
 
 
 
V Praze dne 27. 4. 2018    Mgr. Magdalena Novotná, PhD. 
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