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Stručná charakteristika práce:  

Diplomová práce Bc. Lukáše Vebera se ve shodě se svým názvem zabývá otázkou využití 

didaktické hry v oblasti výuky politologické problematiky na středních školách.  

Posuzovaná práce se sestává ze čtyřech teoretických kapitol a jedné kapitoly praktické. První 

dvě kapitoly se představují uvedení do problematiky hry jako takové, třetí nejrozsáhlejší a 

klíčová kapitola je věnována hře jakožto didaktické metodě, čtvrtá kapitola se teoreticky zabývá 

hrou v kontextu didakticky společenských věd; pátá kapitola, taktéž zásadní, představuje 

návrhy uplatnění didaktické hry ve třech vyučovacích celcích věnovaných politologickým 

tématům.  

Práce neobsahuje obrazový či přílohový materiál.  

 

Formální stránka práce:  

Posuzovaná diplomová práce obsahuje všechny požadované povinné prvky. Struktura práce je 

logická a přehledná, kapitoly na sebe vhodně navazují, práce na napsaná kultivovaným 

jazykem, i když se občas vyskytnou drobné gramatické či stylistické nepřesnosti, které však 

většinou nemají vliv na porozumění textu čtenářem. Záměr práce je náležitě formulován a 

v závěru vyhodnocen. Citace a parafráze jsou řádně označené, bibliografické údaje jsou 

precizně uváděny v poznámkovém aparátu dle normy.  

 

Obsahová stránka práce: Ve shodě s výše naznačeným rozvrhem kapitol lze posuzovanou 

diplomovou práci v podstatě rozdělit na tři části, jež mají odlišné dílčí cíle a jež se liší 

metodologicky, i kvalitou zpracování.  

 

První teoretická část uvádějící do problematiky hry (kap. 1 a 2) seznamuje čtenáře s 

terminologií (pojem hry, typologie hry) a má spíše charakter předběžného rozestření 

možností, jakými může být fenomén hry nahlížen – zde diplomant nezapomíná na významné 

myslitele zabývající se hrou, nepřechází však k hlubšímu rozboru jejich myšlení, což s sebou 

přináší určitá zjednodušení; tyto úvodní kapitoly tedy nejsou filosofickým průnikem do nitra 

fenoménu hry, nicméně podržují teoretická určení, na něž autor může v části didaktické 

navázat. 

 

Za druhou a klíčovou část práce můžeme považovat kapitoly 3 a 4, jež poměrně rozsáhle a 

pečlivě představují didaktické hry. Tuto systematicky a odpovědně napsanou část považuji za 

zdařilou, neboť může kolegům vyučujícím poskytnout vstup do teoretického promýšlení 

didaktické hry. Zde je však třeba podotknout, že systematičnost a poctivost ve zpracování 

těchto kapitol má navrch nad vlastním tvořivým promýšlením teoretických souvislostí; 

tvořivost si autor ponechává především až na část praktickou. 

 



Pátá kapitola, zastupující třetí a praktickou část práce, nabízí opět pečlivě zpracované návrhy 

realizace vyučovacích celků využívajících prvků hry. Uvedené diplomantovy návrhy jsou 

smysluplně koncipovány a zdají se být životaschopné – škoda, že nebyly pilotovány a 

evaluovány. Zároveň však tyto návrhy odhalují, jak je obtížné uplatnit herní motivy ve výuce 

tak, aby hra doopravdy byla a zůstala hrou. Zdá se, že v případě těchto navrhovaných 

vyučovacích celků bude hrát výraznou roli v zachování herního charakteru didaktických 

aktivit právě učitel – toho si též zpracovatel všímá (viz s. 79). 

 

 

Celkové hodnocení: Posuzovaná diplomová práce je nejsilnější právě v teoretickém 

rozpracování problematiky didaktické hry a též v návrzích možné výuky – v tomto ohledu 

může poskytovat zajímavé podněty (nejen) pro (začínající) učitele, jež uvažují o začleňování 

hry do výuky.  

Pokud by se chtěl autor problematikou nadále zabývat, doporučil bych mu jednak hlubší četbu 

primárních pramenů autorů zmíněných v prvních kapitolách a jednak didaktické promýšlení 

těch aktivit, jež mají ještě blíže ke hře jako takové (než k výuce).  

Posuzovaná závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném 

oboru. Doporučuji ji k obhajobě. 

  

Otázky:  

1) Filosoficky chápaný fenomén hry jako takový se do určité míry vzpírá didaktickému uchopení. 

Dokázal byste uvést proč? 

 

2) Dokážete si představit určité nebezpečí spojené s nekritickým uplatňováním her ve výuce? 

 

 

Ve Slaném dne 12. 5. 2019    Zbyněk Zicha 

 

 


