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Předkládaná diplomová práce Dany Hanzlíkové Humor při výuce 
francouzského jazyka již samotným názvem působí jako příjemné osvěžení. 
Nutno říci, že tento dojem čtenáře neopustí ani po jejím dočtení. Práce je 
napsaná pěknou francouzštinou, opatřena českým résumé výstižně shrnujícím 
dosažené výsledky i seznamem reprezentativních titulů především francouzské 
provenience. I s přílohami čítá úctyhodných téměř 160 stran zajímavého textu. 

 
Autorka si vytkla za cíl popsat možnosti využití prvku humoru při výuce 

francouzštiny a nabídnout konkrétní aktivity a doporučení, jak začlenit humor a 
smích do výuky francouzského jazyka a tím tuto výuku učinit zajímavější, pro 
žáky přitažlivější a tedy i efektivnější. Jde o téma, které ještě nebylo na KFJL v 
rámci diplomových prací zpracováno, a proto již samotná volba tématu zaslouží 
mimořádné uznání. 

 
V teoretické části se diplomantka pokouší shrnout dosavadní bádání k 

problematice humoru, informuje o jeho etymologii, o jeho definování jako jedné 
z forem komična (zde se odvolává zejména na dílo H. Bergsona a L. 
Cazamiana), vymezuje jeho základní dimenze, zdůrazňujíc přitom i všeobecně 
uznávaný pozitivní vliv humoru na zdraví a psychický stav člověka. Uvědomuje 
si ale, že je-li humor novým a zajímavým elementem i ve výuce (i když 
současná didaktika jazyků s ním bohužel ještě běžně nepracuje) a má-li být 
důležitým motivačním faktorem této výuky, je třeba respektovat řadu faktů a 
okolností, o kterých by diplomantka mohla pohovořit u obhajoby – míra a meze 
zapojení humoru do výuky, otázka možného narušení disciplíny, individuální 
přístup k žákům apod. 

 



Vlastní jádro a hlavní přínos diplomové práce Dany Hanzlíkové však 
spatřuji ve druhé, prakticky zaměřené části. Autorka se zde zamýšlí nad 
využitím humoru při výuce v konkrétních situacích, analyzuje několik učebnic 
francouzštiny právě z hlediska jejich vztahu k humoru a uvádí typologii 
možných aktivit v cizojazyčném vyučování jako jsou např. slovní hříčky, 
šarády, rébusy, anagramy apod. Nejdůležitější oddíl její práce pak tvoří 8 
didaktických listů, které jsou určeny různým věkovým kategoriím žáků s různou 
úrovní osvojení jazyka, v nichž se mají, vždy na základě propojení s humorem, 
procvičovat a upevňovat základní jazykové prostředky a řečové dovednosti.  
Doporučuji, aby diplomantka při obhajobě blíže objasnila i roli učitele při práci 
s těmito listy.  

 
Závěry : Celkové ztvárnění diplomové práce Dany Hanzlíkové je 

myšlenkově bohaté, jazykově i stylisticky dobře propracované a vyrovnané a z 
metodického hlediska je práce přínosná tím, že přináší řadu konkrétních 
doporučení a aktivit bezprostředně využitelných ve výuce. Zcela splňuje 
požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji bez výhrad doporučuji k 
obhajobě. 

 
 
 

 
 
 
 
 
V Praze dne 3. září 2012    PhDr. Silva Machleidtová 
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