
Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Luďka Vebera Uplatnění didaktické hry 

ve výuce Občanského a společenskovědního základu v modulu Občan ve státě 

 

Předložená diplomová práce je strukturována do dvou částí, teoretické a praktické. V první se 

autor pokouší charakterizovat hru v odlišných pojetích: pedagogickém, psychologickém, 

filosofickém a literárním. Představuje nejrůznější přístupy k tématu, uvádí etymologie pojmu 

hry, definice, klasifikace, znaky hry, tak jak jsou uváděny u nejrůznějších teoretiků a klasiků. 

Naznačuje historii pojetí her a pokouší se formulovat pozitiva a negativa využití her ve 

vyučování. Druhá část je praktická, zde se autor zabývá především podmínkami, za nichž je 

smysluplné hru ve výuce využívat, přípravou herních pomůcek, organizací herních činností ve 

vyučování, předpoklady úspěšnosti, inspirován dostupnou literaturou zdůrazňuje některé 

principy, jež je nutno respektovat. Struktura DP je logická, její využití je praktické a 

inspirativní pro začínající učitele.  

V části teoretické musím autorovi vytknout, že vedle sebe hromadí nejrůznější koncepty a 

teorie, každého autora má jednoduše a jednoznačně otaxovaného, ale hodnocení autorů často 

nevychází z vlastní četby a promýšlení, ale jsou převzata hodnocení z etablovaných dějin 

pedagogiky. Týká se to například pojetí hry u Platóna, tvrzením: „Ve svém díle popisující 

realističtější formu soužití lidí v řecké polis se autor zabývá hrou, jak k ní děti pobízet…“(str. 

25). Neuvádí, jakého textu se to týká. Základním textem, v němž je zmíněn význam hry je 

Platónova Ústava, ve které však nejde o realistickou formu soužití, ale o ideální představu 

státu. Důraz je kladen na hry fyzické i na ty týkající se duše – gymnastika a múzika, boj a 

tanec atd., kde Platón zdůrazňuje nutnost harmonického rozvoje těla a duše. Takovéto hry 

jsou potom způsobem, jak se rozvíjí obec i společenské vědomí jejich členů. Podobně 

macešsky autor interpretuje Komenského pojetí hry ve Schola ludus. 

Někde se setkáváme se zkratovitým charakterizováním textu hraničícím s jeho nepochopením, 

to se týká především textu Hannah Arendtové, cituji: „Autorka představuje tři základní 

předpoklady, které jsou příčinou krize: autority, metody vyučování a dosazení 

konzervativních hodnot…“(str. 22). Nehledě na stylistickou nejasnost, z čeho lze soudit, že 

příčinou krize výchovy a vzdělávání je dosazení konzervativních hodnot?? Příčinou krize 

výchovy a vzdělávání je podle Arendtové pedocentrické experimentování s výukou, zavedení 

představy jakéhosi „dětského světa“, která vyděluje a vyhání děti ze světa, jenž je společný 

pro vychovatele i vychovávaného. Smysl výchovy je, že vychovatel přece uvádí dítě do 

společného světa. Pokud se dospělí vzdávají odpovědnosti za dítě (rezignují na to být 

výchovnou autoritou) i odpovědnosti za společný svět, potom jde o krizi. Protože výchova 

nemůže podle Arendtové rezignovat na autoritu, je na vychovateli ji znovu získat, nabýt jí 

může jen v prostředí tzv. „konzervativní výchovy“ založené na odvaze nebo ochotě převzít 

odpovědnost, která jediná může být zdrojem nové, přirozené autority. Proto je nonsens o 

Arendtové tvrdit, že „Hannnah Arendtová předpokládá, že vzdělávací systém bude nutné 

vrátit zpět k autoritativnímu vedení“. Uvedla jsem jenom tyto dva příklady, ale stejné výhrady 

obsahového charakteru mám i k autorově interpretaci R. Calloise ad. 



Praktická část je naopak promyšlená, solidně strukturovaná, předvedené hry jsou opřeny o 

RVP, respektují kompetence, které je potřeba u žáků rozvíjet, jsou nápadité, promýšlejí 

pedagogický rozměr práce s dětmi v odlišných podobách vzhledem k věku atd. 

Jazyková stránka práce (podobně jako obsahová, k níž jsem se vyjádřila výše) se odlišuje 

podobným způsobem. První, teoretická část je psána, můžeme říci „kostrbatě“, jsou zde 

vypadlá písmena („Ve svém díle popisující realističtější formu soužití…“, řeč je o Platónovi a 

má být „dílem popisujícím“ ), nerozdělená slova („Praktická část bude vycházet zmonitoringu 

vybraných škol.Tato část bude zaměřena na přípravu konkrétních učebních témat a jejich 

následných rozborů zpohledu vyučujících.“ Str. 8.), překlepy a zkomolená jména 

(Ahrendtová, str. 8 má být Arendtová), stylistické chyby (str, 20, 22).  

Druhá část – prakticko-didaktická je bez chyb.  

Co je nutno autorovi také vytknout je, že v práci nikde neuvádí, zda tři uvedené příklady her 

jsou výsledkem vlastní přípravy na výuku v rámci praxe, nebo jde o příklady získané 

z monitoringu (jak je ostatně uvedeno v anotaci). 

Formálně splňuje diplomová práce, i když s výše uvedenými výhradami, podmínky stanovené 

pro tento typ prací, Doporučuji ji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě? 

1. Promyslete problémy, které mohou vyvstat při učení hrou, když učitel sugeruje 

žákům, že učit se lze jen tak mimochodem, zábavně a herně „nezávazně“? 

2. Čím se liší filosofický koncept hry od pedagogického a psychologického? 

3. Co je to ontologie hry? 

V Praze dne 7. 5. 2019                                   doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 


