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Posuzovaná práce čítá 112 stran, z toho cca 32 stran je věnováno v první části teorii 

didaktické hry, na ploše 63 se nachází část praktická, Závěr pokrývá o něco málo víc 

než 1 stranu, následuje Résumé a Bibliografie. Výrazná proporční nerovnováha obou 

hlavních částí je zde patrná. 

 

Pokud máme vyhodnotit, do jaké míry autorka splnila hlavní stanovený cíl (viz s. 3), 

tzn. “obhájit používání této metody...”, musíme konstatovat, že se tak nestalo. V 

Teoretické části převažují odkazy na práci H. Silva, oddíly nejsou vnitřně provázané 

a jejich uspořádání není nejšťastnější. Zaráží nás, že si pro klasifikaci her autorka 

zvolila titul z roku 1972, tj. z doby před nástupem komunikativní metody.  

Praktická část je ve své podstatě sbírkou různých herních aktivit, které jsou, podle slov 

autorky, vyzkoušené v její vlastní praxi.  

 

Formálně práce zcela v pořádku není; narážíme na překlepy a neobratnosti ve 

vyjadřování, a to jak v češtině, tak ve francouzském Résumé, kde je množství chyb 

všeho druhu značné.  

Rozsah odborných pramenů je přiměřený, jen by měly být roztříděné na zdroje 

související s teorií a ty, z nichž autorka čerpala různé druhy her. V textu Praktické 

části se nachází ilustrativní fotografie, které by měly v práci tohoto typu figurovat v 

Příloze (tato část zde ale zavedena není). 

 

Posuzovaná diplomová práce je spíše než dobře promyšlenou a realizovanou studií na 

mnohokrát probírané téma hry dokladem osobního didaktického přesvědčení 

autorky. Jako klad lze spatřovat systematický popis a komentáře, které doprovázejí 

každou herní aktivitu, a snahu o postižení souvisejících faktorů.  

 

Za nejzávažnější nedostatek pokládám absenci části, v níž by se diplomantka v rámci 

daného tématu zabývala průzkumem (dotazníkové šetření, analýza observace tříd, 



analýza učebních souborů, analýza nabídky nakladatelství, atp.) Tato část by se dala 

považovat v dané oblasti za skutečně přínosnou. 

 

Postrádám také reflexi nad hrami, které nabízí využití nových technologií. Rovněž mě 

překvapuje, že se v práci o využití her ve francouzštině neobjevila alespoň pasáž o tzv. 

hrách rolí – což zde nenajdeme herní prvky, jak jsou popsány v teoretické části? 

 

Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v didaktice cizích jazyků, nemělo by být 

používáno termínu A0 pro začátečníky – SERRJ takovou úroveň nezná.  

Otázka k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce: 

1. Uveďte prosím, co vyjadřuje koncept “škola hrou” podle J. A. Komenského. 

2. Jde v případě hry, jak ji popisujete, skutečně o metodu? Neměli bychom 

mluvit o technice nebo prostě o aktivizačním cvičení? 

 

 

 

 

V Praze, dne 27. 12. 2016     PhDr. Sylva Nováková, PhD. 

     

 

 


