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Práce Bc. Jany Rubnerové navazuje na text její bakalářské práce, která se též věnovala tématu her ve výuce 
francouzského jazyka. Autorka si dala i podobný cíl – obhájit místo hry jako relevantního didaktického postupu a 
ukázat její místo v úhlu pohledu reálné jazykové výuky, se kterou má sama dlouholeté zkušenosti. Volba tématu i cíle 
práce se tak může zdát problematická, otázkou například zůstává, zda lze stejné téma zpracovat dostatečně odlišně 
či obohatit čtenáře o dostatek nových informací a závěrů. Osobně však bereme snahu autorky o kontinuitu a 
prohloubení započaté cesty jako plus a soudíme, že vzhledem k jejím zkušenostem s reálnou výukou na nižší i vyšší 
sekundární škole šlo o volbu vhodnou a přínosnou.  
 
Text práce je rozdělen na dvě základní kapitoly. První se věnuje teoretickému exkurzu do problematiky (ale i v této 
pasáži autorka odkazuje na část druhou, praktickou) v relevantních podkapitolách spjatých s použitím hry. Druhá, 
obsáhlejší část práce se pak skládá z popisu herních aktivit, které autorka sama ve výuce používá a které 
systematicky čtenáři předkládá a vysvětluje. Z formálního hlediska pak práce obsahuje i další potřebné části 
(abstrakt, resumé, bibliografie aj.). Z hlediska jazykového autorka dokazuje, že je schopna psát srozumitelně a jasně. 
Francouzské resumé by naopak potřebovalo ještě jednu korekturu, která by odstranila větší množství překlepů. 
 
Obsahově je pak práce dle našeho názoru povedená. Na rozdíl od textu práce bakalářské se autorka vyvarovala 
nepřehlednosti v první, teoretické pasáži textu, a více se přidržela základní bibliografie v čele s jednou z aktuálně 
nejkomplexnější publikací k tématu hry: Le jeu en classe de langue (Silva, H.). Citované informace se snaží doplňovat 
o další autory (z oblasti didaktiky jazyka i obecné pedagogiky) a o vlastní poznámky. Přesto je vidět, že text Silvy byl 
autorce někdy až příliš silným vodítkem. Co však práci činí originální, jsou právě autorčiny poznámky, které vycházejí 
z její praxe učitelky FJ – text tedy můžeme brát i jako exkurz do uvažování současného učitele o fenoménu hry a 
obecněji o možnostech řízení procesu učení (se) cizímu jazyku. Na druhou stranu je pravda, že autorka tímto nutně 
subjektivním popisem pohledu na hru nemůže dosáhnout cíle práce, tedy obecně platného zhodnocení místa hry ve 
výuce, a že text by šlo doplnit např. o rozhovor s učiteli, kteří hru naopak nepoužívají a mají k tomu své důvody. 
Stejně tak by se mohla autorka ptát žáků, jak hru prožívají, či zkoumat jejich pokroky v jazyce způsobené zapojením 
herních prvků… I přes absenci výše uvedeného si ceníme autorčiny upřímnosti a realistického vnímání didaktického 
procesu, stejně jako pasáží, kdy upozorňuje na další obtíže v teoretické literatuře opomenuté, nebo s autory dokonce 
polemizuje. Ve druhé, praktické části práce, která je složena ze třech desítek popsaných (klasifikovaných) aktivit, pak 
autorka tuto snahu o detailní popis reálného použití hry dotahuje téměř až do extrému. Čtenáři se dostává velkého 
množství postupů a nápadů, které jsou popsány tak, že lze věřit v jejich reálnou použitelnost. 
 
I přes částečné nesplnění cíle práce (vzhledem ke zvolené metodě a absenci objektivizujících výzkumných metod) tak 
práci považujeme za přínosnou a doporučujeme ji k obhajobě. Při ní bychom rádi autorku požádali o zamyšlení nad 
rozdílem mezi aktivitou a hrou ve výuce jazyků (pokud tento rozdíl dle autorky existuje) a o informaci o tom, jak 
(zda?) se u autorky (z)měnil přístup ke hře během psaní Bc. i Mgr. diplomové práce na toto téma a po něm.  
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