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Průběh obhajoby: 

 Autorka představila svoji práci týkající se didkatických her. Diplomová práce je rozdělena na dvě 

části – teoretickou a praktickou. V teoretické práci vymezuje problematiku metod a terminologie. Rovněž 

se zabývá hrou v dětství a v dospělosti. Dále rozebírá český jazyk jako předmět v RVP. Celá část vychází 

z literatury uvedené na konci. 

 Na teoretickou část navazuje praktická část, kterou tvoří zásobník didaktických her, výsledky 

šetření u dětí, týkající se oblibenosti her, a výsledky šetření u pedagogů, týkající se zařazení didaktických 

her do výuky. V zásobníku jsou hry vlastní, modifikované a jedna přejatá. Výzkumná část probíhala jako 

bodování her s dětmi a diskuse, v níž se ověřovaly výsledky bodování. Data od učitelů získávala 

dotazníkem – provedla pilotáž i vlastní výzkum.  

 

Vedoucí práce 

 

 V práci chybí jasné rozlišení toho, co autorka považuje za hru a co je jen zajímavým cvičením či 

hlavolamem. Ač jsou některé činnosti zajímavé, byla bych ráda, kdyby se v práci objevilo více 



originálních didaktických her. Dotazník není dostatečně velký, aby se jeho závěry daly příliš zobecnit a 

hodnotit.  

 Časté opakování informací v textu, je zde poměrné málo citací, v textu se objevují chyby 

především v interpunkci. 

 Nejdůležitější částí práce je zásobník didaktických her, za podstatné považuji jejich aplikaci 

v praxi. Chybí větší vlastní kreativita diplomantky a jasné rozlišení mezi didaktickou hrou a jinými 

činnostmi. Dotazníková část by zasloužila hlubší propracování a zhodnocení. 

 Práce splňuje podmínka kladené na diplomovou práci v oboru Učitelství prvního stupně ZŠ. 

 

Připomínky vedoucího práce 
 

 

4.1 Prosím o upřesnění pojmu didaktická hra. 

4.2 Najděte nějakou jinou možnost než dotazník, která by ukázala rozdíl v oblíbenosti daných 

didaktických her. 

4.3 Kterou ze svých vlastních didaktických her považujete za nejzdařilejší? Nemusí být 

obsažena v diplomové práci. 

 

Reakce autora 

  

 Didaktická hra je aktivita, která je nejen zábavná, ale i motivující, musí mít pravidla, směřovat k 

didaktickému cíli. Rozdíl mezi didaktickou hrou a hrou vidí autorka v pravidlech a v tom, že děti hru 

provozují z vlastního zájmu, zatímco u didaktické hry je důležitý cíl. Po dotazech připouští, že cíl má i 

nedidaktická hra. Neuvědomuje si systematičnost a roli učitele.  

 Preference dětí by bylo možné získat např. rozhovorem, nějakou hrou, pozorováním.  

 Za nejzdařilejší považuje hru Pošťácká pohádka, jde o hru inspirovanou matematikou. Hru 

prezentovala. Nedokázala ovšem ukázat, v čem je hra specifická především pro matematiku.  

 

Oponent práce 

 

 Předložená práce působí velice nevyváženě. Teoretická stránka se vztahuje k práci jen částečně 

(proč je třeba vysvětlovat, co jsou to metody?), literatura věnovaná didaktickým hrám není příliš bohatá. 

Aktivity jsou zajímavé, nicméně u některých nevidím herní prvek (doplňovací cvičení nepovažuji za hru), 

nepoznám, které jsou invencí autorky a které převzala od jiných autorů – některé aktivity jsme používali 

již v době, kdy jsem chodil na první stupeň já. U dotazníkového výzkumu mi uniká, co chtěla autorka 

zjistit, velikost pilotního vzorku a hlubší interpretace získaných dat.  

 Práce je dobře rozvržená, nicméně autorka málo cituje, v práci se objevují především interpunkční 

chyby, po stylizační stránce je text velice nevyzrálý – styl je spíše prostěsdělovací než odborný, často se 



opakují informace (zejména, že hrou se dítě hodně naučí). Očekával bych rovněž větší zastoupení 

terminologie.  

 Na práci hodnotím kladně především banku úloh (přes výše uvedené připomínky), pokus o 

dotazníkové šetření se vyvedl jen částečně – studentka získala data, ale jejich interpretace spočívá spíše 

ve větném popisu, co kdo odpověděl, než v hlubším zamyšlení nad získaným materiálem. Práce ještě 

splňuje podmínky kladené na diplomovou práci v oboru Učitelství prvního stupně ZŠ.  

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

 

4.1 Prosím, aby mi diplomantka vysvětlila, co je to podle ní didaktická hra – její pojetí hry 

v textu zcela zaniká.  

4.2 Které z uvedených her jsou prokazatelně její, které pouze převzala, případně modifikovala? 

Může poskytnout některé další hry a prezentovat je při obhajobě? 

4.3 Co sledovala dotazníkovým průzkumem? 

 

Reakce autora 

 Autorka uvedla jako modifikaci piškvorky, loto a malované obrázky, které nejsou přímo její nebo 

jenom zaměřené na jazykovou výchovu. Vlastní je hra na principu karetní hry Prší a kvarteto na slovesa.  

Cílem dotazníků bylo zjistit, zda učitelé používají didaktickou hru a jestli je vztah mezi dobou 

praxe nebo pohlavím a užitím didaktické hry.  

 

Diskuse 

Probíhala průběžně po celou dobu obhajoby. 

Dr. Palkosková se zeptala, zda studentka zjišťovala účinnost didaktických her. 

Studentka odpověděla, že se na to nezaměřovala, ale že v praxi jí i slabší děti dokáží na základě hry určit 

např. slovní druh.  

Dále se dr. Palkosková zeptala, zda se setkala se situací, že dítě má ke hře averzi. 

Studentka připustila, že má ve třídě uzavřeného chlapce, který nespolupracuje, pokud má pracovat ve 

skupině, musí být pobízen.  

 

Výsledek obhajoby: dobře 
 

 

doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. 
 

      [jméno předsedy] 


