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Autorka diplomové práce Jana Leštinová se věnuje tematice jazykových 
her a jejich využití ve výuce s akcentem na procvičování a upevňování slovní 
zásoby. Autorka si klade za cíl přestavit jazykové hry, které se vyskytují 
v učebnicových souborech určených pro výuku němčiny jako cizího jazyka na 
2.stupni základních škol, tyto hry utřídit podle určitých kritérií a připravit didaktický 
materiál ke hrám.

V úvodních částech diplomové práce prezentuje autorka kromě základních 
definic vztahujících se obecně ke hře i poznatky o hře, jako didaktickém fenoménu
(hra jako metoda, funkce hry a její efektivita ve vztahu k výuce, integrace hry do 
výuky v různých fázích výuky...). Lze konstatovat, kapitola 2 obsahuje jak teoretická 
východiska vztahující se k danému tématu, včetně zmínky o kurikulárních 
dokumentech, tak zmiňuje i praktické otázky související např. s funkcí učitele a rolí 
žáka. 

3.kapitola se zabývá slovní zásobou, jejím rozdělením (pozn. v současné 
didaktické literatuře se již termín: „aktive“/“passive“ Wortschatz nepoužívá), 
sémantizací, výběrem a nácvikem, ke kterému jsou uváděny příklady cvičení. V této 
souvislosti bych ráda požádala diplomantku, aby uvedla literaturu, na základě které 
uvádí na str. 38-39 danou typologii cvičení (rezeptive/produktive Übungen).

Kapitola 4 prezentuje obecně hry, které se vyskytují v učebnicových 
souborech: Deutsch mit Max, Wir, prima, Ping Pong, Deutschmobil a dále v těchto 
výukových materiálech vymezuje hry lexikální. Bohužel postrádám jakékoli 
zdůvodnění pro výběr právě těchto titulů, neboť na základních školách jsou 
používány i další učebnicové soubory. Autorka si stanovuje 7 otázek, na které hledá 
odpověď, resp. podle kterých přistupuje k analýze (četnost her, typologie her, 
používané organizační formy, materiální složka...). Analýza výukových materiálů je 
zpracována do tabulek a u každého učebnicového souboru je doplněna komentářem 
autorky. Následuje „závěrečná“ analýza, ve které je promítnuta rovněž frekvence 
lexikálních jazykových her, a doporučení diplomantky směřující k autorům učebnic. 

V 5.kapitole jsou soustředěny hry, které mohou být nabídnuty pro rozšíření 
repertoáru her obsažených v učebnicových souborech. Jedná se o 15 jazykových her 
(propojených s hrami komunikativními a kompozičními) určených žákům straším 12 
let na úrovni A1-B2 (Společného referenčního rámce pro jazyky), které diplomatka 
vybrala z různých doplňkových materiálů anglické i německé produkce. Za kladné lze 
považovat, že hry jsou tematicky vymezeny. Tématika her z velké části plně 
odpovídá kurikulárním materiálům. Autorka hry realizovala v praxi a v subkapitole 5.4 
hodnotí hry z následujících hledisek: jak odpovídají cíli výuky, zda byly kontextuálně 
propojeny a do jaké míry byly efektivní, jak reagovali žáci, do jaké míry byly hry 
motivující, popř. jaké obtíže se vyskytly v průběhu herních aktivit. 

Závěr: V bibliografii diplomantka vymezuje literaturu primární (učebnicové soubory) a 
sekundární, ze které vycházela při zpracování teoretických kapitol. 



Uspořádání práce se je logické. Rozsah diplomové práce splňuje základní 
parametry (90 stran včetně seznamu literatury). Práce je doplněna  přílohami.  
Diplomová práce je psána německy a je doplněna resumé v češtině (cca jedna 
třetina normostrany). Práce vykazuje bohužel některé drobné nedostatky, spíše 
formálního charakteru: nedokončení strany (str.41), překlepy a terminologická 
nepřesnost (der Student x der Schüler). Vzhledem ke zpracování dané tématiky je 
ale možné práci Jany Leštinové považovat za kvalitní. Pozitivní je, že se autorka 
snaží maximálně o objektivní zjištění a nevyhýbá se kritickým hodnocením.  

Diplomovou práci Jany Leštinové lze hodnotit celkově pozitivně a proto  je 
možné doporučit  práci k obhajobě.
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