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Autorka diplomové práce si za téma vybrala otázku humoru ve výuce cizího jazyka, francouzštiny. Mohlo by se tak zdát, že 

se hodlá věnovat mapování současného trendu o co „nejzábavnější“ školu, která směšuje zábavu s nicneděláním a 

pohodlnou náplní nekomplikované školní docházky. Opak je však pravdou – autorka humor pojala (spíše než přes 

zábavnost) pomocí pojmu komična a snaží se ukázat, že tento prvek by měl být organickou součástí výuky jazyka. Řečeno 

slovy autorky: humor má být nástrojem učení, nikoli jeho cílem. 

Práce se rozdělena na dvě části, z nichž ta první se věnuje teoretickému vymezení pojmu humor. Diplomantka otevírá svou 

práci zajímavým etymologickým porovnáním slov HUMEUR a HUMOUR, které dokládá, že oba pojmy k sobě mají blízko. 

Následuje studie teoretických konceptů ve vztahu ke komičnu a k humoru, která dokládá důležitost těchto prvků nejen ve 

škole, ale i v životě. Z autorčina výkladu myšlenek Bergsona nebo Cazamiana však vyplývá, že humor je nejen problematicky 

definovatelný, ale že se často i směšuje s jinými pojmy, jako například ironie. Poukázání právě na tento protiklad se nám zdá 

trefné, neboť je zřejmé, že učitel, který používá při výuce ironii adresovanou k žákům, vytváří jiné třídní klima, než ten, který 

používá humor. 

V teoretické části se autorka věnuje též humoru a jeho vztahu k psychologii (zdraví obecně, nejen duševnímu) a ke škole, 

kde uvádí jasné argumenty, proč by neměl humor ve školním prostředí chybět (kde by však chybět měl ?). Argumentace 

autorky je vyvážená, opírá se o dostatek bibliografických zdrojů, které jsou též řádně a správně citovány.  

Praktická část se pak, mimo částečně teoretizující pasáže o přístupu k humoru ve třídě (popis možných aktivit, humor 

v učebnicích), věnuje zejména tvorbě vlastních výukových – didaktických – materiálů, které jsou připraveny pečlivě a 

v dostatečné šíři. Jejich forma je standardní a obsah kreativní. Při jejich analýze jsme se však s diplomantkou neshodli, zda 

všechny listy obsahují výrazný humorný prvek, což jen dokládá Cazamianem deklarovanou komplexnost problému humoru. 

Jinak řečeno, jen těžko se učitel „zavděčí“ všem žákům – i proto by asi humorný prvek neměl být tím hlavním, čím se 

vyznačují jeho hodiny... 

Z formálního hlediska obsahuje práce všechny předepsané části. Jazyk práce, francouzština, je na odpovídající úrovni. 

Bibliografické zdroje jsou dostatečné a přílohový materiál doplňuje praktickou část. 

U obhajoby bych se diplomantky rád zeptal na její názor ohledně možnosti „naučit“ učitele učit pomocí humoru, neboli na 

míru  možnosti zapojit humor do všech výukových stylů. Je humor spojen s charismatem a vrozenými dispozicemi učitele, 

nebo si strategie spojené s humorem může osvojit každý učitel jazyka? Dále bych rád pohovořil o riziku rozdílného přístupu 

k humoru mezi rodilými mluvčími a českými učiteli jazyka. Zažila diplomantka někdy situaci, kdy došlo ke konfliktu pojetí 

humoru mezi ní a učitelem, ať už byl jakékoli národnosti? 

Na závěr posudku bych ještě rád zmínil úsilí, které diplomantku vzhledem k zdravotním komplikacím dokončení práce stálo. 

I proto ji rád doporučuji k obhajobě. 

Dne 22.8.2012 

Mgr. Tomáš Klinka 


