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MAGNETICKÁ PANENKA 

MAGNETIC DOLL 

VERONIKA VÁŇOVÁ 

Resumé 

Práce popisuje výrobu magnetické panenky. Tato didaktická hračka je určena dětem 

v předškolním věku a slouží k rozvoji dítěte. 

 

Abstract 

The thesis describes the creation of magnetic doll. This didactic toy is intended for 

children of preschool age and is used for development of the child. 

 

ÚVOD  

 

Výrobek, který jsem se rozhodla zhotovit je určen především předškolním dětem. Jde o 

magnetickou převlékací panenku v dámském i pánském provedení. Tento set obsahuje již dvě 

zmíněné postavičky a několik kusů oblečení s doplňky, které jsou typické pro různá povolání a 

příležitosti. Zábavnou formou je tak u dětí rozvíjena motorika, hravost, dětská fantazie, 

kreativita a představivost. Navíc se děti blíže seznamují s profesemi dospělých a získávají 

kladný vztah k práci. Panenky jsou vyrobeny ze dřeva a natřeny magnetickou barvou, oblečení 

je nakreslené na papíře a podlepené magnetickou folií. Některé z oděvů jsou doplněny různým 

materiálem, aby byl vzhled věrohodnější. Takto zpestřené oděvy slouží zároveň k rozvoji 

hmatu. 

  

POPIS VÝROBY 

 

Než jsem začala s výrobou, musela jsem si promyslet vzhled, rozměry a postoj panenek. 

Chtěla jsem, aby postavy působily přirozeně. Poté, co jsem nakreslila, jak budou vypadat 

panenky, vytvořila jsem šablony, pomocí kterých jsem vyřezala postavy z dřevěné překližky. 

Z té jsem také vyřezala podstavce, aby mohly panenky samostatně stát. Následně jsem výrobek 

obrousila a upravila pomocí brusného papíru.  

   
Takto připravené figurky jsem natřela magnetickou barvou, nátěr byl nanesen ve čtyřech 

vrstvách. Jelikož vznikl po nanesení magnetické barvy viditelný přechod mezi dřevem a barvou, 
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přebarvila jsem boční stranu. Zadní a boční část jsem pak ještě přelakovala. Na takto vytvořený 

základ byla přilepena postava nakreslená na kancelářském papíru.  

 
Jakmile byly hotové postavičky, zbývalo dodělat oblečení. Jednotlivé oděvy jsem 

kreslila pomocí pauzovacího papíru, pod kterým bylo krásně vidět obrysy postav, a navržený 

oděv díky tomu panence dobře seděl. Jednotlivé modely jsem překreslila na kancelářský papír 

a vybarvila pastelkami.  

 
Některé pracovní oděvy jsou pro bezpečnost opatřeny reflexními pruhy. Proto jsem pro 

názornost doplnila oblečení látkou tak, aby vypadalo autenticky. Kromě látky jsem použila i 

jiné materiály, například krajku, knoflíky…Oblečky jsou tak pestřejší a zajímavější. Následně 

jsem modely nalepila na magnetickou folii a pomocí ulamovacího nože vyřezala, menší části 

vystříhala. Na závěr jsem vytvořila krabici na uložení celého setu. 
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ZÁVĚR  

 Mým cílem bylo zhotovit panenku, která by se dala snadno převlékat. Vyrobila jsem 

tedy magnetické postavičky, na které se dají lehce nasadit šaty podlepené magnetickou folií. 

Myslím si, že jsem vytvořila pěknou variabilní hračku, která jen tak neomrzí.  
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