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Diplomová práce se zabývá možnostmi metodických postupů při osvojování slovní 
zásoby prostřednictvím her při výuce cizích jazyků s důrazem na jazyk německý. 
Pedagogické výzkumy ukazují, že prezentace a nácvik nové slovní zásoby je stále velmi 
obtížnou součástí osvojování cizích jazyků, a je proto třeba hledat cesty, jak se tohoto 
nelehkého úkolu zhostit. 

Práce je psána v němčině, obsahuje čtyři základní kapitoly, je doplněna obsahem, 
úvodem, závěrem a resumé v češtině a angličtině včetně příloh. 

V úvodu je specifikováno téma a zaměření jednotlivých částí diplomové práce. Při 
obhajobě by bylo žádoucí formulovat přesněji cíl diplomové práce.

Ve druhé kapitole se diplomantka zabývá tématem hra. Uvádí různé definice pojmu 
hra a vyvozuje vlastní pojetí hry pro diplomovou práci. Dále blíže charakterizuje příznaky  
hry, jež jsou důležité pro efektivní osvojování cizích jazyků. Diplomantka uvádí několik 
typologií her, zvláště se pak věnuje klasifikaci podle Kube. Zabývá se hrou i z hlediska forem 
výuky, postavení učitele a žáka, popisuje možnosti zapojení her do výuky a průběh tohoto 
zapojování. Celkově lze říci, že pojem hra byl v této kapitole poměrně podrobně popsán 
z mnoha různých hledisek a tato kapitola je tedy pro didaktiku cizích jazyků rozhodně 
přínosem.

Třetí kapitola řeší problematiku slovní zásoby. Diplomantka postupuje logicky od 
popisu poznatků kognitivní psychologie o procesech vnímání, ukládání a zpracovávání pojmů 
okolního světa. Sumarizuje cvičení vhodná pro osvojování slovní zásoby podle různých 
kritérií.

Ve čtvrté kapitole se diplomantka zabývá analýzou vybraných učebnicových souborů 
z hlediska her obecně i her cílených na osvojování slovní zásoby. Pro analýzu zvolila pět 
učebnicových souborů vedoucích k úrovni A2. Pozitivně lze hodnotit, že do analýzy zahrnula 
jak učebnici, tak pracovní sešit. Výsledky analýzy uvádí přehledně v tabulkách a  závěru 
kapitoly sumarizuje zjištěná fakta.

Pátá kapitola obsahuje konkrétní příklady her na osvojování slovní zásoby s uvedením 
všech podstatných informací pro realizaci. V příloze jsou pak uvedeny pracovní listy k těmto 
příkladům. Přínosnou pro praxi je v této kapitole závěrečná charakteristika možných obtíží a 
omezení, která mohou při realizaci uvedených her nastat tak, jak vyplývá z praktických 
zkušeností diplomantky.

Seznam použité literatury je v dostatečném rozsahu pro diplomovou práci. Z hlediska 
formálního obsahuje drobné odchylky od normy ISO. 

Práce vykazuje drobné formální nedostatky např. ve stránkování (s. 88, 89 ve srovnání 
s obsahem), není jasný obsah strany 41 apod.



Uvedené přílohy jsou zvoleny adekvátně a vhodně doplňují obsah práce. 

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci jako velmi dobrou a vzhledem 
k výše uvedenému hodnocení ji doporučuji k obhajobě. 

Autorka by si měla k obhajobě připravit odpovědi k následujícím bodům: 

1. Formulujte co nejpřesněji cíl diplomové práce a uveďte, na kolik byl tento cíl splněn. 

2. Uveďte stručný souhrn výsledků analýzy učebnicových souborů z hlediska využití her pro 
osvojování slovní zásoby s důsledky pro praxi (např. volbu učebnicového souboru pro 
výuku). 

V Praze dne 29. prosince 2009             PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
katedra germanistiky




