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Překládání 
 

Diplomant si za téma své diplomové práce zvolil využití her v matematice, k čemuž byl 
inspirován zejména svým druhým oborem – angličtinou. Cílem práce bylo a) vytvořit a se 
žáky vyzkoušet hru, kterou nazval Překládání, a b) navrhnout další hry použitelné ve výuce 
matematiky. 

V první kapitole diplomant stručně vymezuje pojem hra a didaktická hra a přináší jedno 
rozdělení didaktických her. V následující kapitole rozebírá možnosti, které dává pro využití 
her současná reforma, a konkrétně upozorňuje, které hry z páté kapitoly je možné využít pro 
vzdělávací oblast matematika v RVP. Autor se domnívá, že využití her i na úrovni střední 
školy může přispět ke zlepšení přístupu žáků k matematice, která podle srovnávacích 
výzkumů patří spíše mezi neoblíbené předměty. 

Ve třetí kapitole je shrnuto několik zpravidla zahraničních výzkumů, které se zabývají hrami. 
Jedná se o výzkumy zkoumající účinnost her a přinášející určitá doporučení k jejich využití ve 
výuce.  

Jádro práce tvoří čtvrtá kapitola, v níž diplomant představuje návrh své hry Překládání. 
Vznikla jako modifikace známé hry Tichá pošta a je využitelná zejména pro fázi opakování 
látky: pojmů, definic, správného zápisu konstrukce v geometrii a matematického vyjadřování 
vůbec. Hra je nejprve podrobně popsána (cíl, pravidla, varianty) a dále jsou uvedeny dva 
výukové experimenty, v nichž diplomant ověřoval potenciál hry Překládání. První výukový 
experiment proběhl na základní škole, druhý na osmiletém gymnáziu. V práci jsou 
představeny žákovské práce z obou z nich a autor je poměrně podrobně rozebírá. Je učiněn 
závěr, že hra Překládání je přínosná pro procvičování uvedených znalostí, ale vyžaduje 
pečlivou přípravu. Je zdůrazněna nutnost zpětné vazby, která po hře musí přijít a v níž má 
nezastupitelnou roli učitel. Z časových důvodů tato fáze v experimentech přítomna nebyla.  
Oba experimenty ukázaly, že pro učitele má hra důležitou roli diagnostiky porozumění žáků. 
Oceňuji, že hra, kterou diplomant vytvořil, přispívá právě k potřebě přesného vyjadřování 
v matematice. Takových her podle mého názoru není mnoho.  

V páté kapitole autor přináší návrh 13 her, které se dají využít ve výuce matematiky. Jde 
vesměs o hry, které jsou modifikovány z výuky angličtiny a pro něž nejsou třeba zvláštní 
pomůcky ani učitelova příprava. Každá hra je popsána názvem, zdrojem, odkud pochází, 
k jakému cíli je určena, jak při ní pracují žáci, jak je časově náročná, jakou vyžaduje přípravu 
a pro jakou cílovou skupinu je určena. V hlavním popisu her jsou u některých z nich uvedeny 
i zkušenosti diplomanta s použitím hry ve vlastní výuce (v rámci praxe).  

V závěru jsou shrnuty poznatky z obou experimentů i autorovo přesvědčení o přínosnosti her 
pro výuku matematiky. Práce je doplněna několika přílohami, obsahujícími podklady pro 
některé hry i žákovské práce z experimentů. 

Závěr 

Domnívám se, že předložená práce splňuje kritéria kladená na diplomovou práci, a proto 
doporučuji, aby byla za práci diplomovou uznána. 

 

V Praze dne 28. 5. 2010                             Doc. RNDr. Naďa Stehlíková, PhD. 


