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Jana Korábová ve své diplomové práci rozvíjí téma, kterému se již věnovala v závěrečné 

práci  specializačního  studia  francouzštiny  na  Katedře  francouzského  jazyka  a  literatury,  a  to 

didaktické  využití  hry  v cizojazyčném  vyučování  dětí  mladšího  školního  věku.  Zvolené  téma 

autorka rozvíjí na příkladu jazyka francouzského a známé, dětmi velmi oblíbené, hry pexeso.

Svou  práci  autorka  zaměřila  převážně  metodicky  a  koncipovala  ji  z velké  části  jako 

příručku, která je pro svou přehlednost a srozumitelnost i řadu konkrétních doporučení herních 

aktivit  využitelná pro případné zájemce z řad (nejen začínajících)  učitelů  francouzštiny.  V tom 

vidím její hlavní přínos.

Jana  Korábová  svou  práci  rozčlenila  do  dvou  hlavních  oddílů.  V první  části,  která  je 

zaměřena teoreticky,  autorka  vymezuje  klíčové  pojmy  (hra,  učební  styl,  klíčové  kompetence, 

kooperativní a kompetitivní vztahy …), ukazuje na psychologické, výchovné, ale i etické aspekty, 

na  vývoj  významu  her  ve  vyučovacím  procesu  obecně  a  všímá  si  zejména  začlenění  tohoto 

didaktického  postupu  do  cizojazyčného  vyučování.  Zdůrazňuje  přitom  význam  aktivizačních 

metod a zcela správně poukazuje na přednosti vyučování hrou zejména v oblasti motivační.

V praktické  části  potom  autorka  nabízí  řadu  herních  aktivit  včetně  pedagogických 

komentářů a reflexí i výtvarně pěkně zpracovaného obrazového materiálu. Oceňuji její invenci a 

souhlasím  s praktickým návrhem „vytvořit  soubor  her  s různými  didaktickými  cíli,  ke  kterým 

učitel může využívat stále stejný materiál.“



Při obhajobě doporučuji, aby se diplomantka vyjádřila k následujícím otázkám:

-  Shrnout  základní  charakteristiky  a  didaktické  postupy  v cizojazyčné  přípravě  dětí 

předškolního a raně školního věku.

-  Představit  učebnici  Alex  et  Zoé  a  uvést  její  charakteristiky  a  přednosti  ve  srovnání 

s jinými učebnicemi francouzštiny pro děti, které zná.

- Bylo by i zajímavé, kdyby pohovořila o zkušenostech ze stáže v Casablance (jak např. 

využít získaných interkulturních zkušeností ve výuce apod.).

Závěrem  lze  konstatovat,  že  předkládaná  diplomová  práce  posluchačky  Jany 

Korábové je (až na dílčí nedostatky rázu formálního – chybí cizojazyčné résumé, v tomto př. ve FJ, 

formulačního  i  jazykového  –  zejména  ve  francouzském,  ale  i  českém  textu)  napsána  na 

odpovídající jazykové i odborné úrovni. Obsahuje zajímavé poznatky, postřehy a hodnocení, v celé 

práci je vidět i autorčino velké osobní zaujetí. Z metodického hlediska je hodnotná tím, že přináší 

řadu konkrétních námětů a aktivit bezprostředně použitelných ve výuce. Zcela splňuje požadavky 

kladené na tento typ prací, a proto ji ráda doporučuji k obhajobě.

V Praze 17. května 2012 PhDr. Silva. Machleidtová

oponentka


