
Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

DIPLOMOVÁ PRÁCE
Bc. Ilona Mazůrková

Uplatnění hry ve výuce českých reálií

The application of games in teaching Czech life

and institutions

Praha 2013 Vedoucí práce: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

1



Na tomto místě bych ráda poděkovala  prof. PhDr. Karlu Šebestovi, CSc., a Mgr. Kateřině

Šormové za cenné rady a připomínky.



Prohlašuji,  že  jsem  diplomovou  práci  vypracovala  samostatně,  že  jsem  řádně  citovala

použitou literaturu a jiné odborné zdroje. Zároveň prohlašuji, že práce nebyla využita v rámci

jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.

V Kolíně dne 11. prosince 2013

..................................................................



Abstrakt

Diplomová  práce  se zabývá  hrou jako výukovou metodou,  kterou lze  využívat  ve

výuce českých reálií ve vzdělávání dospělých cizinců. Hlavním cílem práce je zjistit, jak se

navržené opakovací a iniciační hry osvědčují ve výuce českých reálií a zdali jsou pro studenty

přínosné. Dílčím cílem práce je zmapovat situaci mezi učiteli češtiny jako cizího jazyka. Ve

středu zájmu stojí otázky, jak učitelé přistupují k výuce českých reálií, jaké výukové metody

uplatňují a jak vnímají hru jako výukovou metodu, kterou by ve výuce mohli využívat. 

V první části diplomové práce se pozornost obrací nejprve k vymezení obsahu reálií,

jejich klasifikaci a problémům, jež se pojí s organizací této výuky. Ve zbývajících kapitolách

je pojednáno o hře jako o výukové metodě, která může najít uplatnění ve výuce českých reálií.

V empirické části práce jsou nejprve skrze elektronický dotazník zmapovány názory

učitelů  češtiny  jako cizího  jazyka  na  výuku českých  reálií  a  uplatnění  hry  v  této  výuce.

Získaná  data  z  tohoto  výzkumu  označeného  jako  výzkum1  poté  slouží  jako  motivační

prostředek k realizaci výzkumu2, jehož náplní je navržení opakovacích a iniciačních her pro

výuku  českých  reálií,  jejich  realizace  v  praxi,  zhodnocení  těchto  her  z  hlediska  jejich

celkového fungování a jejich vlivu na studijní výsledky studentů. 

Klíčová slova 

Společný  evropský  referenční  rámec  pro  jazyky,  sociokulturní  kompetence,  reálie

a lingvoreálie, hra jako výuková metoda, hra ve výuce českých reálií
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Abstract

My diploma essay  is  devoted  to  games  as  away of  education  which  can  be  used

in Czech realia education of adult foreigners. A part target is to describe the situation among

teachers of Czech as a foreign language. In the focus of interest, there are questions how to

treat Czech realia education, which ways of education to use and how to feel the game as

a way of studying while using in this type of education. The main target of my essay is to find

out  how successful  the  suggested  revision  and motivation  games  are  in  the  Czech realia

education and if they can bring something new for students. 

The first part of my diploma essay is devoted to realia description, their classification

and problems connected with organisation of this education type. In the rest of chapters, the

game is  treated  as  a  way of education  which can be even used in  Czech realia  studies.  

In the empiric part of my essay,  I used an electronic questionnaire to find out the

opinions of teachers of Czech as a foreign language which they have on Czech realia studies

and using game there.  The research dates serve as further motivation item for realisation  

of the second research which is devoted to suggestion of revision and motivation games for

Czech realia studies, their practising and evaluation from the point of view to school results 

of students and from the focus of their global successful working.  

Key words

Common European reference langure frame, social  and cultural abilities, realia and realia  

of language, game as a way of education, game in Czech realia education
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Úvod

Kulturně  rozmanitá  společnost,  rozvoj  obchodu  a  služeb  či  komunikace  na

mezinárodní úrovni vede jedince k tomu, aby se věnoval studiu cizích jazyků. Osvojování si

cizího jazyka ovšem nezahrnuje pouze studium jazykového systému. Jeho součástí by mělo

být  také  poznávání  kulturních  rysů,  které  jsou  pro  jednotlivé  kultury  typické,  a  které  je

odlišují od kultur ostatních. Tyto požadavky vyplývají ze vzdělávacích dokumentů a rovněž

ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky1, neboť se ukazuje, že neúspěch při

komunikaci  mezi  příslušníky odlišných kultur  nemusí  nutně  odrážet  omezenou  jazykovou

vybavenost mluvčích, ale častěji spíše nedostatečně vybudovanou sociokulturní2 kompetenci,

která  mnohdy  pramení  z  podceňování  kulturních  rozdílů.  Snaha  o  utváření  sociokulturní

kompetence  představuje  požadavek,  který  na  teoretické  rovině  nepůsobí  obtížně,  avšak

otázkou  zůstává,  jak  je  naplňován  v  praxi  a  jakých  učebních  metod  a  prostředků  je

k jeho realizaci využíváno.

Tato otázka byla rovněž inspirací  při volbě tématu mé diplomové práce,  kterým je

uplatnění  her  ve  výuce  českých  reálií  ve  vzdělávání  dospělých  cizinců.  Požadavky

současného jazykového vzdělávání kladou důraz na celkový rozvoj osobnosti3,  avšak to je

možné  pouze  za  předpokladu,  jsou-li  ve  výuce  uplatňovány  takové  výukové  metody

a přístupy, které do středu zájmu staví vzdělávajícího se jedince a poskytují mu prostor pro to,

aby se mohl aktivně podílet na výuce. Tyto požadavky ovlivňují vzdělávací systém již několik

let,  a  ačkoliv  se  dotýkají  všech  složek,  které  utváří  jazykové  vzdělávání,  ve  výuce  reálií

nejsou stále dostatečně propracovány.

Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je pojednáno

o  vztahu  kultury  a  jazyka,  který  by  neměl  být  ve  výuce  cizích  jazyků  opomíjen,  neboť

ovlivňuje  naše  myšlení,  chování  i  jednání.  SERRJ  v  této  souvislosti  zmiňuje  pojmy

sociolingvistická  a  sociokulturní  kompetence,  které  se  snažím objasnit  v  kapitole  1.2.1.1,

a dále se věnuji pojmu „reálie“, který je v souvislosti s touto tematikou uplatňován ve výuce

1 Dále jen SERRJ/Rámec. Vzdělávacími dokumenty je myšlen například Rámcový vzdělávací program.
2 Je  nutné  upozornit  na  nejednotnost  terminologie.  V  odborné  literatuře  jsou  využívány  například  pojmy

interkulturní,  interkulturální,  mezikulturní  komunikace  atd.  Ve  své  práci  se  přikláním  k  označení
interkulturní  komunikace,  jež  zahrnuje  komunikaci  mezi  lidmi  z  různých  kultur.  Pojem  sociokulturní
kompetence je  objasněn v kapitole 1.2.1.1.

3 Roubalová, 2012, s. 147.
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češtiny pro cizince. Ve 3. kapitole upozorňuji na pojetí obsahu reálií, které není jednotné ani

mezi  učiteli,  ani  mezi  odborníky.  S  touto  problematikou  přirozeně  souvisí  i  existence

rozmanitých klasifikací a přístupů k výuce českých reálií, o nichž je pojednáno v kapitole 3.2.

Nejednotné chápání obsahu reálií se odráží i na podobě výukových cílů, tematických okruhů

a rovněž na celkové organizaci výuky.

Realizace  výuky  podléhá  různým  požadavkům,  ale  díky  rozvinutým  souborům

výukových metod a jejich variabilitě může být cesta směřující k dosažení stanovených cílů

úspěšnější  a  atraktivnější.  Z  tohoto  důvodu  se  v  dalších  kapitolách  věnuji  výukovým

metodám.  Zmiňuji  se o výukových metodách,  které  lze využívat  ve výuce českých reálií,

a nejvíce prostoru věnuji aktivizačním metodám. Ze souboru aktivizačních metod volím hru

a  ve  zbývajících  kapitolách  na  ni  nahlížím  jako  na  výukovou  metodu,  která  může  najít

uplatnění také ve výuce českých reálií. 

Ve 4. kapitole je pojednáno o rysech a funkcích hry, které jsou jí jako výukové metodě

připisovány.  Ačkoliv  literatura  uvádí  značné  množství  definic,  ve  své  práci  zmiňuji  jen

takové, které se ztotožňují s hrami, jež využívám ve výuce českých reálií. Pro tento typ výuky

dále navrhuji klasifikaci her a v kapitole 4.3.2 se věnuji úloze učitele ve výuce českých reálií,

v níž má být uplatněna opakovací nebo iniciační hra.4

Z mého zájmu o hru jako o výukovou metodu pramení i cíle této práce. Hlavním cílem

práce je zjistit, jak se navržené opakovací a iniciační hry osvědčují ve výuce českých reálií

a zdali jsou pro studenty přínosné. Dílčím cílem práce je zmapovat situaci mezi učiteli češtiny

jako cizího jazyka. Ve středu zájmu stojí otázky, jak učitelé přistupují k výuce českých reálií,

jaké výukové metody uplatňují a jak vnímají hru jako výukovou metodu, kterou by ve výuce

mohli využívat. 

4 Jako opakovací  hru  označuji  hru  určenou  pro  rekapitulaci  probíraného  tématu.  Tyto  hry  jsou  nejčastěji
zařazovány do druhé části výukové jednotky. Iniciační hra je naproti tomu hra, která předjímá téma, jež má
být  ve výuce probíráno. Hry tohoto typu jsou uplatňovány v první části výukové jednotky,  nejčastěji  na
začátku hodiny, neboť téma ze hry vyplývá a další aktivity s tématem spojené na hru plynule navazují. 
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Empirická  část  diplomové  práce  je  proto  věnována  metodologii  výzkumu1

a  výzkumu2,  které  mají  směřovat  k  dosažení  stanoveného  cíle.  Výzkumem1  označuji

dotazníkové  šetření,  které  probíhalo  pouze  mezi  učiteli  češtiny  jako  cizího  jazyka.

Výzkumem2  je  označováno  výzkumné  šetření,  v  němž  byly  testovány  a  hodnoceny  hry,

jejichž  realizace  probíhala  ve  výuce  českých  reálií  mezi  dospělými  studenty  češtiny  jako

cizího jazyka.

Výzkum1  byl  zaměřen  na  učitele  češtiny  jako  cizího  jazyka.  Zjišťován  byl  nejen

celkový přístup učitelů k výuce českých reálií, ale taktéž jejich názory na využívané výukové

metody, přístupy, učební materiály a také názory na hru jako na výukovou metodu, která by

mohla  být  využívána  i  ve  výuce  reálií.  Data,  která  vzešla  z  výzkumu1,  jsou  shrnuta

v empirické části diplomové práce. Kapitola 5.2 je poté věnována metodologii  výzkumu2.

Náplň  výzkumu2  tvořila  realizace  navržených  opakovacích  a  iniciačních  her  ve  výuce

českých reálií.  Hry byly při  jejich průběhu hodnoceny učitelem a po skončení  se k hrám

vyjádřili také studenti. Vliv her na studijní výsledky studentů byl zjišťován testem, který byl

zadáván před hrou a po hře. 

O plánování výzkumu2 a jeho zajištění je pojednáno v další části práce. Popsány jsou

jednotlivé  fáze,  kterými  se  výzkum2  ubíral,  tedy  stanovení  výzkumných  otázek,  metod

a nástrojů, zajištění výzkumného vzorku, určení strategií pro shromažďování dat a realizaci

předvýzkumu.  Data,  která  vzešla  z  předvýzkumu,  byla  zapracována  do  finální  podoby

výzkumných  nástrojů,  které  poté  mohly  být  využity  v  praktické  výuce.  Zhodnocení

a interpretace výsledků, které vyplývají z výzkumu2, je obsahem kapitoly 5.2.5.

K  navrženým  hrám  jsou  rovněž  vytvořeny  metodické  pokyny,  které  tvoří  náplň

6. kapitoly.  Pokyny jsou řazeny tematicky dle SERRJ a po formální stránce jsou jednotné.

Strukturu tvoří záhlaví s charakteristikou hry, na které navazuje část objasňující její pravidla.

V závěru práce hodnotím průběh prováděných výzkumů a podávám celkové shrnutí

dat, která z výzkumů vyplynula. Zjištěné informace se mohou stát inspiračním zdrojem pro

další výzkumy a rovněž pro tvorbu nových výukových materiálů.

9



1  Vztah kultury a jazyka ve výuce cizích jazyků

K  tomu,  abychom  se  orientovali  ve  vlastní  kultuře,  napomáhají  soubory

exteriorizovaných a interiorizovaných významů, hodnot a norem, v nichž vyrůstáme. Naše

výchova  je  podmíněna  kulturním  prostředím,  které  zásadně  formuje  nejen  naše  myšlení,

chování a jednání, ale i naše celkové vnímání okolního světa. Soubor těchto norem a hodnot

nám umožňuje  porozumět  společnosti,  v  níž  žijeme,  a  zároveň  je  základem  pro  chápání

ostatních kultur. Vnímání kulturní dimenze jako přirozené součásti jazykové výuky se poté

jeví jako nezbytnost, neboť se nejedná jen o výuku jazyka, ale i výuku kultury. 

Kulturní  rozdíly  se  nepromítají  pouze  do  jazykové  výuky,  nýbrž  do  mnoha  sfér

společenského života. Proto si musí jedinec v nové kulturní společnosti uvědomit, že i přes

určitou  jazykovou  vybavenost  mohou  být  jeho  komunikační  schopnosti  a  dovednosti

znesnadněny nedostatečnou znalostí zvyklostí, norem a hodnot, které utváří kulturní prostředí

cílové země.

Šára v souvislosti s problematikou utváření sociokulturní kompetence uvádí: 

„Student v cizí kulturní společnosti nemá nikdy záruku, že ten, s kým mluví, bude sdílet jeho

vlastní hodnoty, postoje a společenské konvence. Naopak sám se musí přizpůsobit. Musí si

všímat  zvyklostí,  musí  být  tolerantní  k  odlišnostem  a  tyto  odlišné  kulturní  rozdíly  musí

vstřebat do svého vědomí, aby se staly součástí jeho způsobu vyjadřování.“5 

Dle Bischofové spočívá utváření  komunikační6 kompetence  v získávání  lexikálních

a gramatických znalostí a zároveň „i v kompetenci používat cizí jazyk sociálně přijatelným

způsobem“7. V souhlase s Byramem je proto nutné „to develop skills, attitudes and awareness

of values just as much as to develop a knowledge of a particular culture or country“8.

5 Prahová úroveň – Čeština jako cizí jazyk, 2001, s. 219.
6 Jak již bylo řečeno v úvodu v poznámce 2, je nutné zohlednit terminologickou nejednotnost. Stejně tomu je

u termínu komunikativní X komunikační. V SERRJ se objevuje výraz  komunikativní kompetence, avšak
někteří  bohemisté  (viz  Hrdlička,  2009,  s.  158.)  považují  toto  označení  za  nepřesné  a  pracují
s pojmem komunikační kompetence. Osobně se také přikláním k tomuto označení a dále pracuji s pojmy
komunikační kompetence, komunikační přístup atp.

7 Bischofová z přednášek Mgr. S. Škodové, Ph.D.
8 Byram, 2001, s. 7.
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1.1 Vztah kultury a jazyka v pojetí SERRJ

Existence  kulturní  dimenze  v  cizojazyčné  výuce  je  obsažena  také  v referenčních

popisech  češtiny  SERRJ.  Již  v  úvodu  2.  kapitoly  tohoto  dokumentu  zaznívají  informace

o důležitosti  kulturního  kontextu,  neboť  teprve  jeho poznání  a  pochopení  umožní  jedinci

skutečně porozumět chování a jednání, se kterým se setká v nových kulturních podmínkách.

Též z definice uživatele/studenta jazyka, jak ji vymezuje Rámec, je patrná role kultury, neboť

uživatel/student jazyka je v ní považován za „člena společnosti, který má své úlohy (nejen

jazykové), a ty musí za daných okolností ve specifickém prostředí a v určitém poli působnosti

splnit“9. Takto vymezený jedinec se poté snaží skrze učení se jazyku a jeho užívání rozvíjet

své obecné a komunikační10 kompetence,  které mu „umožňují  jednat  s využitím vhodných

specificky jazykových prostředků“11.

1.2 Kompetence uživatele jazyka dle SERRJ

Předpokládá  se,  že  student  vstupující  do  výukového  procesu  disponuje  určitými

znalostmi, schopnostmi a dovednostmi, jež získal v průběhu svého života. Tyto kompetence

mu  umožňují  nabývat  nových  poznatků,  prohlubovat  stávající  znalosti,  zdokonalovat  své

dovednosti a získávat další nové zkušenosti. Rejstřík kompetencí, kterými se každý jedinec

vyznačuje,  je  rozmanitý,  a  proto  Rámec  vytvořil  soubor  obecných  a  komunikačních

kompetencí.  Ve  své  práci  se  nebudu  zmiňovat  o  všech  komponentách,  jež  jsou  v  rámci

souboru  obecných  a  komunikačních  kompetencí  zahrnuty,  ale  zaměřím  se  jen  na

sociolingvistické a sociokulturní kompetence, jež jsou spjaté s tématem mé práce.

9 Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2002, s. 9.
10 Viz poznámka 5.
11 Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2002, s. 109.
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1.2.1 Obecné a komunikační kompetence

Dle SERRJ by měl uživatel/student jazyka disponovat tzv. obecnými kompetencemi,

které zahrnují existenciální kompetence, deklarativní znalosti a schopnost učit se. V souboru

deklarativních znalostí jsou vymezeny tzv. „znalosti okolního světa“, jimiž Rámec označuje

znalosti  převážně  faktografického  charakteru.  Tyto  znalosti  zahrnují  například  informace

o veřejných institucích, rozmanitých událostech, procesech, předmětech či osobách, s nimiž

uživatel  jazyka  může  přijít  do  styku.  Rámec  uvádí,  že  by  měly  být  tyto  kompetence

upevňovány  a  prohlubovány  skrze  studium  geografických,  demografických,  politických

a ekonomických charakteristik a rysů, které utváří životní podmínky kulturního prostředí.

SERRJ ve spojení s touto problematikou uvádí:

„Z hlediska studenta, který se učí jazyku, je nesmírně důležité, aby byla pozornost věnována

právě výše zmiňovaným ‚znalostem okolního světa‘,  neboť je  velmi pravděpodobné, že na

rozdíl  od  ostatních  druhů  znalostí  tyto  znalosti  netvoří  součást  předchozích  zkušeností

studenta, a proto mohou být zásluhou působení stereotypů zdeformovány.“12 

Na  základě  těchto  skutečností  Rámec  stanovil  sedm tematických  oblastí,  jež  mají

zahrnovat rysy příznačné pro určitou evropskou společnost a její kulturu. Tematické oblasti

poskytují  informace  o  aspektech  každodenního  života  v  České  republice,  o  životních

podmínkách, mezilidských vztazích, hodnotách, společenských konvencích, rituálech a jiných

zvyklostech13, které jsou pro danou kulturní oblast typické. Témata, která jsou v jednotlivých

tematických oblastech obsažena, nastiňuje tabulka 1.

12 Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2002, s. 104.
13 Srov. Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2002, s. 104–105.

12



Tabulka 1 – Rysy charakterizující společnost a její kulturu dle SERRJ14

RYSY PŘÍKLADY TÉMAT

KAŽDODENNÍ ŽIVOT

 jídlo a pití

 státní svátky

 pracovní systém

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

 životní úroveň 

 podmínky k bydlení

 podmínky sociálního zabezpečení

MEZILIDSKÉ VZTAHY

 vztahy mezi pohlavími, generacemi

 vztahy mezi rasami a společenstvími

 vztahy veřejnosti k oficiálním institucím

 vztahy politických a náboženských skupin

HODNOTY, VÍRA A POSTOJE

ve vztahu k faktorům jako je:

 národní identita

 menšiny, cizí země, národy

 tradice a společenská změna

 umění, humor a regionální kultura

ŘEČ TĚLA

 posturika

 proxemika atp.

SPOLEČENSKÉ KONVENCE

 etiketa

 tabuová témata

RITUÁLY A OBYČEJE

 při náboženských obřadech

 při narození, při svatbě, při pohřbech

 při oslavách, festivalech, zábavách atp.

Druhou skupinu kompetencí představuje komunikační kompetence, kterou lze chápat

jako „propojení několika komponent: lingvistické, sociolingvistické a pragmatické“15.

14 Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2002, s. 104–105.
15 Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2002, s. 13.
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1.2.1.1  Sociolingvistické a sociokulturní kompetence

Sociolingvistická a sociokulturní kompetence tvoří součást komunikační kompetence.

Sociolingvistická kompetence „se zabývá znalostmi a dovednostmi, které jsou zapotřebí ke

zvládnutí společenských dimenzí užívání jazyka“16. Bývá označována termínem lingvoreálie,

o němž se v českém prostředí zmiňuje například Hasil17. Oproti reáliím, o nichž hovořím níže,

se  tato  kompetence  váže  přímo k užívání  jazyka.  V jejím obsahu jsou zahrnuty poznatky

spjaté s dodržováním řečových zdvořilostních norem, s problematikou užívání a vyjadřování

pozdravů,  oslovení,  titulů  atp.  Pozornost  je  rovněž  věnována  národní  stratifikaci  češtiny

či stylistice řečových a písemných projevů a v neposlední řadě také schopnosti porozumět

lidové moudrosti. 

Naproti  tomu  sociokulturní  kompetence  je  chápána  jako schopnost,  která  uživateli

jazyka  umožňuje  rozpoznat  lišící  se  rysy  dané  kultury  již  při  prvním kontaktu.  Jedná  se

převážně  o  rysy,  jež  jsou  dány  existencí  ustálených  zvyklostí,  konvencí  a  norem,

vyplývajících  z  geografických,  historických,  hospodářských,  politických  a  ekonomických

podmínek země.

Rejmánková  popisuje  sociokulturní  kompetenci  jako  součást  komunikační

kompetence,  která  „předpokládá  znalost  společenských  a  kulturních  faktorů,  určujících

charakteristiku řečových aktů“18. Dále uvádí existenci dvou přístupů, skrze které může být

sociokulturní  kompetence  nahlížena.  Jako  první  vymezuje  sociolingvistický  přístup,  který

„vychází z faktu, že používání jazyka je společensky podmíněné. Mluvčí by si proto měl osvojit

určité normy, pravidla používání jazyka, jeho registrů v různých typech situací. Jeho účast

v určité sociální roli vyžaduje, aby jeho sociolingvistická kompetence byla adekvátní pro tuto

roli v percepci, ale především v produkci příslušných řečových aktů“19. 

K sociokulturnímu přístupu poté přiřazuje „aspekt etnolingvistický, znalost kultury a zvyklostí

země příslušného jazyka nebo příslušné skupiny občanů“20.

16 Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2002, s. 120.
17 Hasil  zmiňuje  pojem „reálie“,  k  nimž  navíc  přiřazuje  pojem „lingvoreálie“.  Tyto  termíny jsou  dnes  ve

spojitosti se sociokulturní problematikou hojně využívány, přičemž se stále jedná o již zmiňovanoukulturní
dimenzi cizojazyčné výuky. (Hasil, 2006, s. 35–40.)

18  Rejmánková, 2001/2002, s. 3.
19 Viz poznámka 18.
20 Rejmánková, 2001/2002, s. 3.
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Kestřánková  vnímá  obsah  sociolingvistické  kompetence  jako  „schopnosti

a  dovednosti,  díky  nimž  je  mluvčí  schopen  pro  danou  situaci  vybrat  adekvátní  jazykové

prostředky“21. Sociokulturní kompetenci pak chápe jako „zprostředkovávání sociokulturních

reálií, tzn. osvojení principů chování a zvyků cílové kultury“22.

Mezi  zahraničními  autory  hovoří  o  obsahu  sociokulturní  kompetence  například

Savchenko, jejíž názory vycházejí z praktické výuky českých reálií a češtiny pro cizince, která

se  realizuje  na  Moskevské  univerzitě  mezinárodních  vztahů.  Savchenko  se  domnívá,  že

„získání  patřičné  sociokulturní  kompetence  umožní  studentům  proniknout  do  mentálního

prostoru  národa,  jehož  jazyk  studují,  překonat  kulturní  izolovanost,  zabrání  xenofobii

a nacionalizmu, a tak se jazyk stane základem vzájemného porozumění v dialogu kultur“23.

Obdobný názor vyjadřuje také Roubalová, neboť sociokulturní kompetenci považuje

za  nezbytnou  a  dodává:  „V  kulturně  odlišném  prostředí  splňuje  nejednu  úlohu.  Kromě

poznávací funkce je to pro studenty silně motivující podnět při učení se cizímu jazyku a tento

fakt nelze podceňovat ani v případě, že se cizinci učí český jazyk v českém prostředí.“24

21 Kestřánková, 2012, s. 169.
22 Kestřánková, 2012, s. 169.
23 Savchenko, 2008, s. 1.
24 Roubalová, 2012, s. 147.
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Tabulka 2 – Jevy potřebné ke zvládnutí společenské dimenze jazyka podle SERRJ25

JEV PŘÍKLADY

MARKERY SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ

 zásady komunikace

 použití a výběr titulů

 použití a výběr pozdravů

ŘEČOVÉ ZDVOŘILOSTNÍ NORMY

 pozitivní zdvořilost

 negativní zdvořilost

 užívání výrazů „prosím“/„děkuji“

 nezdvořilost – nelibost, opovržení

VÝRAZY LIDOVÉ MOUDROSTI

 přísloví a idiomy

 pověry, pranostiky

 všeobecně známé citace

FUNKČNÍ STYLY

 formální/neformální situace

 neutralita – familiarita – intimita

 funkční styly písemných a řečových projevů

NÁŘEČÍ A PŘÍZVUK

 v rámci národa

 v rámci regionu

 v rámci profesní skupiny

25 Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2002, s. 104–105.
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2  Sociokulturní kompetence ve SERRJ

2.1 Sociokulturní kompetence v popisu referenční úrovně A1

Jazyková  úroveň  A1  je  nejnižší  úrovní  generativního  užívání  jazyka  a  SERRJ  je

vymezena jako prvotní kontakt nerodilého mluvčího s cizím jazykem: 

„Studenti, kteří dosáhnou této úrovně, se dokážou jednoduchým způsobem zapojit do

interakce, umí klást otázky týkající se jich samotných, toho, kde bydlí, lidí, které znají, věcí,

které mají. Na takové otázky mají umět též odpovídat. Měli by být jazykově vybaveni tak, aby

dokázali  iniciovat  jednoduché  výroky  v  oblastech  svých  nejnaléhavějších  komunikačních

potřeb. Předpokládá se, že budou schopni účastnit se komunikace o velmi známých tématech

a reagovat na ně.“26

Aby byly  předpoklady a  cíle  SERRJ naplněny,  je  nutné,  aby učitel  začleňoval  do

výuky informace, které cizinci pomohou pochopit sociální normy, jež jsou běžné v českém

prostředí, neboť právě ty akceptují rodilí mluvčí mnohem méně než například prohřešky proti

jazykové normě.27 Tyto důvody rovněž dokládají, že je vhodné seznamovat cizince s českými

reáliemi již na jazykové úrovni A1, neboť už zde je jejich komunikační úspěšnost výrazně

ovlivněna mírou vybudované sociokulturní kompetence. Jedním z úkolů učitele by tedy měla

být snaha socializovat cizince do nové kulturní společnosti tím, že jim zprostředkuje potřebné

informace, které mohou usnadnit jejich kontakt s příslušníky nového kulturního prostředí.

Témata zvolená pro tuto jazykovou úroveň by měla obsáhnout informace týkající se

řečových norem, strategií uplatňovaných při běžné komunikaci (v restauraci, v obchodě, na

úřadech,  ve škole atp.)  a informací  souvisejících s  etiketou (při  stolování  v restauraci,  na

návštěvě atp.). Student by si měl také utvářet povědomí o českých rituálech a zvycích, které

se běžně dodržují při různých slavnostech a jiných událostech.

26 Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2002, s. 34.
27 Srov. Hádková, Línek, Vlasáková, 2005, s. 15.
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Studenti  by  měli  být  rovněž  poučeni  o  komunikaci  v České  republice,  o  normě

řečového chování, která se věnuje problematice tykání a vykání,  užívání titulů a hlasitosti

projevu,  dále  také  tabuovým  tématům  či  neverbální  komunikaci  (tělesný  kontakt,  gesta

mimika  atd.).  Zahrnuta  je  zde  také  otázka  funkční  stratifikace  češtiny  a  vhodnosti  užití

jazykových prostředků. Ačkoli však bude cizinec obeznámen se základy funkční stratifikace

češtiny,  je podle některých autorů vhodnější, „užívá-li na úrovni A1 i v neoficiálním styku

spisovný  jazyk,  neboť  tím  vysílá  signál,  který  rodilého  mluvčího  informuje  o  stavu  jeho

znalosti jazyka“28.

Vedle zmíněných informací,  které  se týkají  převážně aspektů každodenního života,

norem řečového chování, společenských konvencí či obyčejů a rituálů, jsou do referenčního

popisu češtiny na jazykové úrovni A1 začleněny také kognitivní reálie. Ty prezentují základní

faktografické údaje o České republice, jejím státním zřízení, symbolech, obyvatelích atp.

2.2  Sociokulturní kompetence v popisu referenční úrovně A2

Na jazykové úrovni A2 by měl být student obeznámen s informacemi, které se týkají

společenských zvyklostí. Student by si měl na základě získaných informací uvědomit, co je

typické pro verbální  i  neverbální  projev.  Jedná se například o situaci,  v nichž se uživatel

jazyka snaží navázat kontakt s příslušníky cílové země. Uživatel jazyka by si měl být vědom

zásad, zvyklostí a strategií, které je nutné v takových situacích uplatňovat (zdvořilostní fráze,

problematika  vykání/tykání,  postoj  a  další  aspekty  spojené  s  řečí  těla,  zdvořilostní

otázky/nabídky, žádosti atp.). 

Student by měl mít povědomí o společenských standardech a rituálech, které se pojí

například se stolováním, jídlem a pitím a s dalšími běžnými situacemi každodenního života.

Student by si měl  utvářet představu o složení obyvatelstva a jeho životní úrovni, systému

sociální a zdravotní péče, o bydlení, mezilidských vztazích, hodnotách a postojích, které daná

společnost vyznává.

28 Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A1, 2005, s. 19.

18



SERRJ se k vymezení jazykové úrovně A2 vyjadřuje takto:

„Popis úrovně A2 je koncipován tak, aby byl využitelný pro všechny typy kontaktu cizince

s českým prostředím. Pozornost je proto na jedné straně věnována těm typům kontaktu, které

jsou předvídatelné při rozmluvě s rodilým mluvčím. Na druhé straně je rovněž třeba pěstovat

u studenta vnímavost vůči neočekávaným sociokulturním rozdílům při komunikaci mezi ním

a  dalšími  účastníky.  Očekává  se,  že  student  se  v  dané  zemi  přizpůsobí  kulturním

a společenským zvyklostem a naučí se chovat a jednat tak, jak to daná situace vyžaduje, tj.

podle určitých konvencí a předepsaných norem.“29

2.3  Sociokulturní kompetence v popisu referenční úrovně B1

Student na jazykové úrovni B1 má být obeznámen s charakteristickými vlastnostmi

a rysy dané společnosti a její kultury. Tyto rysy jsou v popisu úrovně B1 rozděleny do třech

oblastí, tj. na „společenské konvence“, „společenské rituály“ a „univerzální zkušenosti“30.

V  rámci  tzv.  univerzálních  zkušeností  by  se  měl  student  seznámit  s  aspekty

každodenního  života,  s aktuálními  životními  podmínkami,  s problematikou  mezilidských

vztahů, s hodnotami dané kultury atd. Na základě informací o obyvatelích země, jejich životě,

rozvrstvení, pracovních podmínkách, zdravotním a sociálním zabezpečení, politické situaci,

náboženství,  tradicích  a  jiných  významných  aspektech  by  se  měla  u  studentů  formovat

představa o celkovém složení společnosti a o vztazích panujících mezi sociálními skupinami

a etniky.  Oblast  společenských konvencí  a rituálů  zahrnuje například specifika související

s  verbální  a  nonverbální  komunikací,  s  návštěvou  české  domácnosti  či  kulturního  nebo

vzdělávacího zařízení.

29 Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A2, 2005, s. 112.
30 Prahová úroveň – Čeština jako cizí jazyk, 2001, s. 219.
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2.4  Sociokulturní kompetence v popisu referenční úrovně B2

Rámec vymezuje uživatele/studenta na této jazykové úrovni jako: 

„Studenta,  který  zvládne  interkulturalitu31 mnohem  hlouběji,  a  to  tak,  aby  byl  schopen

reagovat pružněji na situační a meziosobní kontext a lépe plnit společenské role přiměřené

dané situaci. Samozřejmou nezbytností je tu poučenost, citlivost a otevřenost vůči novému,

jakož i tolerance a ochota přijímat společensko-kulturní rozrůzněnost.“32

V zájmu studenta by měla být vyvíjena nepřetržitá snaha o prohlubování a rozšiřování

svých  znalostí  a  zdokonalování  svých  dovedností.  Student  by  si  měl  udržovat  povědomí

o aktuální  životní  situaci,  která  panuje ve společnosti  cílové  země,  čímž si  upevňuje své

poznatky z ekonomické, politické, hospodářské i sociokulturní oblasti. 

V  oblasti  sociálních  záležitostí  by  měl  být  student  schopen  vyjádřit  se  k právnímu

a  zákonnému  systému,  k pravidlům  chování  na  veřejnosti,  k  pracovním  a  partnerským

vztahům a jiným záležitostem, které jsou podstatné pro život v českém kulturním prostředí.

V souvislosti s touto tematikou by měl mít student povědomí o etnickém složení obyvatelstva,

jeho  zvyklostech  a  odlišnostech,  k  čemuž  patří  také  informovanost  o  rozdílnostech

objevujících se v životě lidí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Toto poznání by mělo být

utvářeno  znalostmi  historického  kontextu  a  rovněž  povědomím  o  vzájemných  vztazích

obyvatel těchto regionálních oblastí. 

Očekává  se  také,  že  student  bude  nadále  formovat,  upevňovat  a  rozvíjet  ty  znalosti

a dovednosti, které jsou v souladu s jeho zájmy.

31 „Pojem vychází z představy, že kultury jsou jakési ostrovy, striktně limitované a oddělené entity, které se
mohou navzájem ignorovat, podceňovat, bojovat proti sobě, nebo se naopak snažit porozumět si, vyměňovat
si vzájemné hodnoty, modely, způsoby konání a žití. Koncept interkulturality hledá způsob koexistence těchto
odlišných kultur a způsob komunikace mezi nimi. Vychází  přitom z předpokladu, že čímintenzivnější jsou
interkulturní  kontakty,  tím  preciznější  je  vzájemné  poznání  a  pravděpodobnější  možnost  eliminace
nejrůznějších konfliktů.“ (Skarupská, 2008, s. 3.)

32 Čeština jako cizí jazyk. Úroveň B2, 2005, s. 7.
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3  Reálie a lingvoreálie33

V kapitole  1.2.1.1 jsem uvedla,  co  je  obsahem sociokulturní  kompetence,  který  je

vymezen  různými  definicemi.  Hasil  vnímá  tuto  kompetenci  jako:  „znalost  reálií,  tradic,

mravů, společenských rituálů, způsobů chování, typických postojů. Obecně jde o to, abychom

uměli chápat a přijímat, co druzí lidé cítí, mít schopnost empatie, neodmítat, přijmout osoby

s  rozdílným  společenským  a  etnickým  pozadím  a  vyhnout  se  stereotypům,  nemotornosti

a  strnulosti,  osvojit  si  pozitivní  postoj  vůči  cizímu  prostředí  a  nenechávat  se  ovlivňovat

předsudky“34.

Tomalin  a  Stempleski35 se  rovněž  zamýšlejí  nad  tím,  co  zahrnuje  tento  soubor

kompetencí,  a neváhají  uskutečnit  výzkum, v němž pokládají  otázku:  „What  does culture

mean to you?“36 Odpovědi poté shrnují v tomto grafickém provedení:

Products
literature
folklore
art
music
artefacts

    
     Ideas                   Behaviours

           beliefs                 customs
           values                   habits
           institutions             dress
                     foods
                                      leisure

   
   

Obrázek 1 – Rysy charakterizující společnost a její kulturu dle Gaila Robinsona

33 Označení  „reálie  a  lingvoreálie“,  které  se  ustálilo  až  v  posledních  letech,  předcházelo  pojmenování
„zeměvěda a jazykové reálie“. V angličtině se lze setkat s  označením  life and institutions and language
pecularities“, v němčině s pojmenováním „Landeskunde“ a v ruštině například s pojmem „kuľturovedenije“. 

34 Hasil, 2002, s. 55–56.
35 Tomalin, Stempleski, 1993, s. 7.
36 Data z průzkumu, ve kterém zazněla tato otázka, prováděl Američan Gail Robinson v roce 1985. Více 

informací o tomto průzkumu a jeho problematice podává v publikaci Crosscultural Understanding. 
Grafické znázornění dle Gaila Robinsona In Tomalin, Stempleski, 1993, s. 7.
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Dle obrázku 1 lze na kulturu nahlížet jako na soubor tří vzájemně souvisejících oblastí,

jež sestávají z rysů příznačných pro jakékoli kulturní společenství. Jednu z těchto oblastí tvoří

národní dědictví (hudba, umění, lidové tradice), přičemž se jedná o oblast úzce propojenou

s druhou skupinou rysů, mezi něž jsou zahrnuty především hodnoty, postoje a víra příslušníků

společnosti. Zmíněné oblasti se rovněž prolínají se třetím souborem charakteristických rysů,

mezi které jsou zařazeny ustálené zvyky, tradice, normy a konvence, jež se týkají společenské

etikety, oblékání, stravování, volného času atp. Z obrázku 1 je patrné, že obsah reálií je velmi

bohatý, a proto je na tomto místě vhodné uvést podrobnější popis reálií a lingvoreálií, kterému

se v českém prostředí věnuje například Hasil.37

3.1  Typologie reálií dle Hasila

Hasil nejprve popisuje reálie a lingvoreálie skrze citace různých autorů a sám dodává:

„Každá  fundovaná  výuka  cizího  jazyka,  tedy  i  výuka  češtiny  jako  cizího  jazyka,  musí

organicky  obsahovat  i  tzv.  reálie,  které  mohou  studenty  jazyka  seznámit  se  všemi  jeho

složkami, o kterých se zmiňuje například Bočánková.“38 

Na základě existence rozmanitých názorů a pojednání o obsahu reálií a lingvoreálií

Hasil vytvořil podrobnou analýzu této složky cizojazyčné výuky a navrhl detailní klasifikaci

reálií.  Ta sestává z  tzv.  „vnějších,  vnitřních a  komplexně chápaných reálií“,  přičemž třetí

vymezená skupina reálií představuje souhrn reálií vnitřních a vnějších.

37 Hasil, 2002, s. 53–63.
38 Bočánková uvádí pět složek výukového procesu, mezi které přirozeně zahrnuje složku lingvistikou. Dále

neopomíjí  složku  paralingvistickou  (řeč  těla),  složku  sociolingvistickou  („schopnost  používat
i  interpretovat  různé  typy  jazykového  projevu  v  závislosti  na  proměnných  té  které  situace“),  složku
sociokulturní (znalost kultury) a složku strategickou. (Hasil, 2002, s. 53–63.)
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Reálie vnější

Reálie  vnější  zahrnují  informace  o  historii,  kultuře,  geografii  nebo  politických

a ekonomicko-sociálních podmínkách země. Do této roviny autor rovněž začleňuje poznatky

týkající  se  státního  zřízení,  životního  stylu,  tradic,  zvyků,  práv,  národnostního  složení,

náboženského vyznání obyvatel, národní mentality atd. K této rovině náleží také informace

o vzdělávacím a zdravotním systému, průmyslovém odvětví, cestovním ruchu či sportu. Hasil

vnímá vnější reálie jako poznatky, které se „přímo neodrážejí v jazyce, ale jsou pro získání

dobrých znalostí daného jazyka jako cizího nezbytné“39.

Na  základě  uvedených  informací  je  patrné,  že  je  obsah  této  skupiny  reálií  velmi

rozsáhlý,  a proto je nutné zohledňovat  všechny působící  faktory,  které ovlivňují  koncepci

i  realizaci  výuky českých reálií.  Zřetel  musí  být  brán  nejen  na  věkovou hranici  studentů

a  jejich  jazykovou  úroveň,  ale  i  na  ostatní  vnější  podmínky,  možnosti  učitele,  učební

materiály  a  zcela  jistě  i  na  odborné  zaměření  studentů.  Například  skupina  humanitně

zaměřených studentů se bude vyznačovat jinými zájmy, potřebami a požadavky než skupina

studentů, jejichž oborové zaměření je technické. V souvislosti s touto problematikou je velmi

výhodná mezioborová propojenost reálií a jejich úzký vztah k řadě vědních disciplín. Tento

aspekt klade na učitele značné nároky, avšak na druhé straně je touto cestou směřováno nejen

k celkovému rozvoji osobnosti studenta, ale i ke zdokonalování profesního života učitele.

Reálie vnitřní

Další rovinu tvoří reálie vnitřní označované jako lingvoreálie. Do tohoto souboru se

zařazují jevy, jež se přímo odrážejí v jazyce. Jedná se o ustálená slovní spojení, frazeologii,

idiomatiku, zkratky a zkratková slova či stylistická ztvárnění komunikátů. Nelze opomenout

také archaismy a obtížně přeložitelná slova/spojení, která mohou znesnadnit komunikaci. 

39 Hasil, 2002, s. 56.
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K této rovině reálií náleží rovněž aspekty verbální a nonverbální komunikace (tempo,

intonace atp.) a dále i situace spojené s vykáním a tykáním, oslovováním, užíváním titulů

nebo s národní stratifikací češtiny a s volbou a výběrem vhodných jazykových prostředků.

Lingvoreálie extralingvální

Hasil  dále  rozlišuje  lingvoreálie  extralingvální  a  intralingvální.  Do  souboru

extralingválních lingvoreálií zařazuje jevy verbální i neverbální povahy. Míní tím „prostorové

aspekty  komunikace“40 nebo  aspekty  týkající  se  „užití  výrazů  obličeje  a  gest  rukou“41,

popřípadě držení těla. Označením extralingvální reálie můžeme tedy chápat vše, co se pojí

s problematikou komunikačních strategií a tzv.  „řečové etikety“, kterou Hasil definuje jako

„širokou  oblast  jevů  důležitých  pro  zvládnutí  náležité  společenské  role  každého uživatele

jazyka“42.

Lingvoreálie intralingvální

Soubor lingvoreálií  intralingválních tvoří jevy,  které mají  studentům zprostředkovat

například  poznatky  z  oblasti  frazeologie  a  idiomatiky.  Sám  autor  přiznává,  že  se  jedná

o oblast lingvoreálií,  která je zatím propracovaná nejméně, a ani v učebnicích češtiny pro

cizince se této složce nevěnuje příliš pozornosti. V tomto členění Hasil jasně upozorňuje na

to,  že  i  takové  jazykové  jednotky  jako  archaismy,  časová  historická  určení,  označení

vztahující  se  k  určitým  místům  republiky,  názvy  pokrmů  spjaté  s  typickými  českými

tradicemi  a  jiné  jevy,  které  patří  ke  zvykům a  obyčejům české  kultury,  by  rovněž  měly

zaujímat náležitou pozici ve výuce.

40 Hasil, 2002, s. 58–59.
41 Tamtéž.
42 Tamtéž.
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Přestože  se  označení  reálie  a  lingvoreálie  běžně  využívá,  není  jeho  chápání  zcela

jednotné.  Obtížnost  vymezení  obsahu  reálií  dala  vzniknout  různým názorům a  přístupům

k výuce českých reálií. Hendrich, který této problematice věnuje kapitolu ve své Didaktice

cizích  jazyků,  se  ztotožňuje  s  označením reálie  a  lingvoreálie,  přičemž  uvádí  své  pojetí,

v němž  vnímá  reálie  jako:  „Poznatky  týkající  se  zeměpisu  dané  jazykové  oblasti,  jejího

historického vývoje, hospodářských, politických, sociálních podmínek, literatury, umění, vědy

a techniky i dalších okruhů tvořících kulturu příslušné cizí země a jejího národa či národů“43,

zatímco lingvoreálie chápe jako „poznatky úzce související s významem slov, slovních spojení,

frazeologie  i  větších  jazykových  útvarů,  a  to  zvláště  těch  slov  či  útvarů,  které  odrážejí

mimojazykovou skutečnost příznačnou pro danou cizojazyčnou oblast.“44

V  pojetí  Choděry  jsou  rozdíly  mezi  lingvoreáliemi  viděny  na  základě  toho,  zda

„porovnávají  cizí jazyk s jazykem mateřským“. Dle Choděry jsou lingvoreálie „předmětem

lingvistiky,  zatímco  reálie  tvoří  náplň  příslušných  speciálních  věd,  např.  historiografie,

geografie atd“45.

43 Hendrich, 1988, s. 115.
44 Hendrich, 1988, s. 115.
45 Choděra, 1999, s. 55–56.
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3.2  Výuka českých reálií

Výuce reálií je věnována velká pozornost, neboť sepětí jazyka a kultury je jev, který

ovlivňuje průběh i výsledek mezilidské komunikace.  Cizinec,  který přijíždí do ČR s cílem

osvojit si český jazyk, aby mohl například studovat či pracovat v naší zemi, očekává, že se mu

při studiu dostane informací podstatných pro život v novém kulturním prostředí. 

 Náhled do učebnic češtiny pro cizince sice přináší vše, co se od učebního materiálu

tohoto typu očekává (texty, lexikum, poslechová cvičení, gramatiku, nácvik psaní aj.), avšak

sociolingvistické  a  sociokulturní  složce  příliš  prostoru  vyhrazeno  nebývá.  Lze  sice

konstatovat, že se autoři stále více snaží zapracovávat reálie do struktury učebnic, ale některé

z cenných informací stále chybí (především z oblasti lingvoreálií). Ve většině případů se proto

učitelé shodují na tom, že je rejstřík vhodných výukových materiálů pro tento typ výuky zatím

spíše nedostačující.46 Učitel si musí s průběhem výuky reálií často poradit sám, avšak má-li

přehled  například  o  činnosti  neziskových  organizací  (CIC,  SOZE,  META  aj.47),  jež  se

zabývají integrací cizinců, může využít i jejich publikací48, které sociokulturní aspekty české

kultury do určité míry zohledňují.

Výuka  reálií  se  však  nesoustředí  jen  na  faktografické  údaje,  ale  naopak  se  snaží

obsáhnout „celé spektrum života společnosti, tedy její historii, literaturu, politologii atd“49. Na

základě toho jsou učitelé motivováni k využívání rozmanitých výukových metod, prostředků

a jiných výukových materiálů (ukázky z literárních děl, filmů, dokumentů atd.), které mohou

obsáhnout  širokou  škálu  příznačných  rysů  dané  kultury.  Takové  materiály  výuku  nejen

zpestří,  ale  stávají  se  i  faciliátory  probíraného tématu,  neboť mohou vyvolávat  rozmanité

emoce, napomáhající pozdějšímu vybavování si získaných informací.

46 Viz 5. kapitola – metodologie výzkumu1.
47 Centrum pro integraci cizinců, Sdružení občanů zabývajících se emigranty, Sdružení pro příležitosti mladých

migrantů aj. Více viz seznam literatury a internetových odkazů.
48 Viz Masopustová a kol., 2007, s. 303. 
49 Roubalová, 2006, s. 193.
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Reálie  by  měly  být  do  výuky  začleňovány  od  počátku  jazykového  vzdělávání.

Nesdělovat  studentům určité  informace spjaté s kulturou, nebo je zjednodušovat z důvodu

nepřetěžování  studentů  může  být  někdy spíše  kontraproduktivní.  Dříve  či  později  začnou

zaznívat dotazy ze strany studentů, kteří mohou začít pociťovat nejistotu. Následkem těchto

situací  pak  často  bývá  narušená  výuka,  v  horším  případě  zoufalí  studenti  ztraceni

v systému cílového jazyka.

Otázkou neustále zůstává, jak uchopit výuku českých reálií. Ačkoli se na trhu objevuje

stále  více  učebních  materiálů,  v  nichž  jsou  reálie  alespoň  částečně  zapracovány,

z  ohlasů učitelů  a  také  z  mého  online  dotazníkového  šetření,  které  proběhlo  mezi  učiteli

češtiny jako cizího jazyka v akademickém roce 2012/2013,50 vyplývá,  že je soubor těchto

výukových materiálů nedostačující, v lepším případě průměrný.

3.2.1 Přístupy k prezentaci reálií dle Nečasové

Pavla  Nečasová  vnímá  reálie  a  lingvoreálie  jako  obor,  který  „díky  svému

interkulturnímu charakteru slouží k  mezilidskému porozumění,  k pochopení  a akceptování

odlišných  kultur“51.  Ve  spojitosti  s  podobou  výuky  reálií  vymezuje  přístup  kognitivní,

komunikační a interkulturní52.

Kognitivní přístup

Kognitivní přístup označuje tzv. faktické reálie, které prezentují poznatky z geografie,

historie  či  kultury.  Výuka  reálií  mívá  podobu  samostatného  předmětu,  jehož  cílem  je

zprostředkovat studentům informace o životě cílové kulturní společnosti. Data jsou ve výuce

často prezentována skrze frontální výklad učitele za pomoci textů nebo prezentací. 

50 Viz 5. kapitola – metodologie výzkumu1.
51 Nečasová, 2010, s. 38–39.
52 Nečasová  užívá  označení  komunikativní  přístup.  Jak  jsem  již  avizovala  v  úvodu  práce,  upřednostňuji

(v souvislosti s označením přístupů, kompetencí, dovedností a funkcí) výraz komunikační.
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Tento způsob podávání učiva je však přijímán negativně, neboť pasivita studentů a převaha

encyklopedického  charakteru  učiva  se  výrazně  odklání  od  požadavků,  které  vyplývají  ze

vzdělávacích dokumentů53. 

Komunikativní přístup

Reálie v tomto pojetí netvoří samostatný předmět, nýbrž jsou považovány za součást

výuky bez ohledu na jazykovou zdatnost studentů.  K formování komunikační  kompetence

je  využíváno  poznatků mnoha společenských disciplín.  Tyto  poznatky slouží  k  přetváření

myšlení studentů, čímž se je snaží vést k porozumění a chápání aspektů, kterými se od sebe

jednotlivé kultury odlišují. Faktografické učení je v tomto přístupu limitováno a do popředí

vystupuje významové porozumění.

Interkulturní přístup

V  rámci  interkulturního  přístupu  jsou  studenti  vedeni  k  eliminaci  předsudků

a  stereotypů  a  společně  se  získáváním  nových  poznatků  o  cizích  kulturách  směřují  ke

stanovenému cíli, jímž je schopnost vnímat každou kulturní společnost jako jedinečnou.

Na  základě  uvedených  informací  lze  výuku  reálií  chápat  jako  proces,  ve  kterém

dochází ke vzájemnému prolínání výše zmíněných přístupů. Je patrné, že Nečasová vnímá

výuku reálií nejen jako zprostředkovatele poznatků, v nichž by měly být obsaženy informace

o  rysech  cílové  kultury,  ale  i  jako  na  prostředek,  který  umožňuje  rozvoj  znalostí

a  dovedností,  jež jsou potřebné k realizaci  úspěšné komunikace mezi  příslušníky různých

kultur.

53 Rámcové vzdělávací programy.
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3.2.2 Cíle ve výuce reálií

„Znalost  reálií,  tradic,  mravů,  společenských  rituálů,  způsobů  chování,  typických

postojů“54. uživateli jazyka usnadňuje nejen komunikaci s rodilými mluvčími, ale umožňuje

mu také porozumět české literární55 a filmové tvorbě, českým svátkům, tradicím a mnoha

dalším jevům a situacím, které jsou spjaté s českým národem a jeho historií. Zařazuje-li učitel

do  výuky  české  reálie  a  daří-li  se  mu  přitom  prezentovat  naši  zemi  a  kulturu  poutavě,

motivuje tím studenty k utváření pozitivního přístupu k české kultuře i ke studiu jazyka.

Z  výše  uvedeného  vyplývá,  že  cílem  výuky  reálií  není  jen  zprostředkovávání

informací  o  naší  zemi,  kultuře,  obyvatelích  či  zvyklostech,  nýbrž  také  snaha  formovat

studenty z hlediska celkového rozvoje osobnosti.

Hendrich hovoří o polyfunkčním cíli  výuky reálií  a lingvoreálií,  neboť ta zahrnuje

„složku komunikační, vzdělávací a výchovnou a motivuje studenty nejen svým obsahem, ale

i didaktickými prostředky“56. Cílem výuky reálií dle Hendricha tedy není jen vštípení věcných

znalostí  studentům,  ale  i  snaha  „rozvíjet  na  dané  tematice  jejich  znalosti  jazykových

prostředků, jakož i řečové dovednosti“57.

Cíle by měly být vždy vymezeny v souladu s obsahem reálií, avšak je nutné stanovit je

vždy  tak,  aby  reflektovaly  aktuální  situaci  v  zemi,  což  pro  výuku  reálií  znamená

„zprostředkovávat  studentům  znalosti  o  přirozených  podmínkách  a  životě  obyvatel  země

cílového  jazyka,  jejich  politických,  hospodářských a kulturních  fenoménech,  které  student

potřebuje k tomu, aby se mohl při  osobním setkání  s jinou kulturou domluvit  adekvátním

způsobem.“58 

54 Šára, 1999, s. 105.
55 „Text, který je nejen ve shodě se systémem a normou, nýbrž i územ platným pro daný společenský styk.“ 

Choděra, 2006, s. 55.
56 Hendrich, 1988, s. 116.
57 Hendrich, 1988, s. 116.
58 Heyd, 1990, s. 47.
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Uvedené cíle však nesmí být chápány jako ty jediné,  ke kterým je ve výuce reálií

směřováno. Přirozeně je nutné zmínit přítomnost obecných cílů výuky cizích jazyků, mezi

které  se  řadí  cíl  pragmatický  (koncepcí  výuky  je  směřováno  k  rozvoji  komunikativní

kompetence), cíl kognitivní (osvojení si poznatků z reálií, učení se jazyku a o jazyce) a cíl

afektivní, k němuž se řadí také dimenze interkulturní.59

3.2.3 Témata ve výuce reálií

Vzhledem k rozpětí  obsahu reálií  je obtížné stanovit  přehled témat,  která  by měla

výuka  reálií  obsáhnout.  Navíc  tuto  oblast  ovlivňuje  mnoho  faktorů  spojených  s  cílovou

skupinou  studentů,  pro  něž  má  být  kurz  organizován.  Výuka  reálií  organizovaná  jako

samostatný  předmět  má  jasně  stanovený  sylabus,  který  je  navíc  podporován  i  předem

stanovenou časovou dotací. Naopak reálie, jež jsou součástí běžné jazykové výuky, zpravidla

doplácí  na nedostatečné časové podmínky,  protože většina prostoru ve výuce je věnována

spíše gramatice. Náplň semináře je tedy ovlivněna řadou činitelů, které musí učitel zohlednit.

Vycházet by měl nejen z pokynů SERRJ, ale taktéž i z požadavků cílové skupiny, obsahu

užívaných výukových materiálů a jiných podmínek, které se podílí na utváření výukového

procesu.

Nejčastěji  využívaná témata  se týkají  každodenního života (představování,  bydlení,

jídlo, práce, oblékání atp.) a jsou zahrnuta téměř v každé učebnici. Vymezení tematického

minima pro výuku českých reálií je však prakticky velmi obtížné. Orientačním bodem jsou

potřeby studentů, pokyny SERRJ, využívané učební materiály a přístup a zkušenosti učitele.

Ten by měl být obeznámen s požadavky současného kurikulárního systému, a tudíž by měl

být navíc motivován k tomu, aby „k prezentaci reálií přistupoval kreativním způsobem“60.

59 Srov. Hendrich, 1988, s. 70.
60 Nečasová, 2002, s. 42.

30



3.2.4  Výukové metody ve výuce reálií

Zapojování  tvořivosti  do  výuky  reálií  je  dalším  z  požadavků,  který  je  kladen  na

osobnost učitele.  Nabízí se stále více kvalitnějšího výukového materiálu, v němž je patrná

snaha  o  propojení  jazykové  výuky  s  kulturní  dimenzí,61 avšak  kreativita  učitelů  a  snaha

o uplatňování aktivizačních prvků ve výuce reálií zatím spíše stagnuje. Toto tvrzení dokládá

nejen rozvoj internetových portálů, které učitelům umožňují čerpat inspiraci, ale potvrzují to

také data vycházející z mého dotazníkového šetření.62 

Organizace  výuky  reálií,  o  níž  bylo  pojednáno  v  kapitole  3.2,  je  úzce  spjata

s volbou výukových metod, které jsou pro zmiňovaný typ výuky nejvhodnější. Ačkoli existují

soubory mnoha výukových metod a i učitel ve výuce reálií může této variability výukových

metod  využívat  dle  libosti,  zůstává  tato  dimenze  výuky  metodologicky  stále  příliš

nepropracovaná.

Model  určitého  systému  metod  pro  výuku  reálií  navrhla  Nečasová63 a  pokusila  se

vymezit tři hlediska, dle kterých lze výukové metody členit. 

Dle Nečasové se jedná o: – hledisko obsahu reálií

– hledisko rozsahu reálií

– hledisko způsobu zařazení reálií do výuky

Z  hlediska  obsahu  reálií jsou  vyděleny  metody,  které  jsou  ve  shodě  s  přístupy

k  prezentaci  reálií  a  lingvoreálií  tak,  jak  byly  popsány  v  kapitole  3.3.1.1.  Jedná  se

o metody kognitivního, komunikativního a interkulturního přístupu k výuce reálií.

Z hlediska rozsahu Nečasová rozlišuje tzv. makrometody, které zahrnují jednu nebo

více  vyučovacích  hodin (projektové metody),  a  mikrometody určené  pro jednu výukovou

jednotku, nebo její část.

61 Viz například Cvejnová: Česky, prosím., Kestřánková: Čeština pro cizince B1,
Bischofová: Čeština pro středně a více pokročilé, adaptované české prózy Lídy Holé atp.

62 Viz 5. kapitola – interpretace výsledků výzkumu1.
63 Nečasová, 2004, s. 88–90.
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U metod vydělených na základě koncepce výuky reálií Nečasová uplatňuje dělení na

metody integrované  a  izolované.64 V prvním případě  jsou reálie  propojovány s  klasickou

jazykovou výukou (gramatika skrze geografická pojmenování  → Pardubice – pardubický,

Budějovice – budějovický atp.). Naproti tomu u izolovaných metod se reálie stávají hlavním

prostředkem komunikace.

Ve  výuce  reálií  lze  rovněž  využívat  některé  z  metod,  které  se  běžně  uplatňují

v jakékoli jazykové výuce. Jedná se o metody ze souboru metod klasických, aktivizačních

či alternativních.

3.2.4.1 Aktivizační metody

Požadavky  současné  společnosti  ve  spojení  s  inovacemi  zapříčinily  vznik

aktivizačních metod,  které Maňák definuje jako: „Postupy,  které vedou výuku tak,  aby se

výchovně-vzdělávacích  cílů  dosahovalo  hlavně  na  základě  vlastní  učební  práce  studentů,

přičemž důraz se klade na myšlení a řešení problémů.“65 

Příznačná je snaha vést studenty k aktivnímu učení, které Sitná chápe jako:

„Postupy  a  procesy,  pomocí  kterých  student  s  aktivním  přičiněním  přijímá  informace

a na jejich  základě  si  vytváří  vlastní  úsudky.  Informace  zpracovává  a  poté  začleňuje  do

systému  svých  znalostí,  dovedností  a  postojů.  Tento  proces  je  charakteristický  vlastním

objevováním,  posuzováním,  porovnáváním  a  začleňováním  nových  informací  do  již

existujícího znalostního systému a autonomním, individuálním rozhodováním o jejich využití

nebo odmítnutí.“66

64 Nečasová, 2007, s. 195.
65 Maňák; Švec, 2003, s. 105.
66 Sitná, 2009, s. 9.
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Aktivní učení prosazoval  již J. A. Komenský a jak uvádí Kotrba a Lacina,  aktivní

činnost studentů je nezbytná,  neboť „člověk si zapamatuje mnohem více,  pokud v procesu

expozice využije více smyslových orgánů nebo dokonce něco zažije a vyzkouší si to na vlastní

kůži. Prožitek je pak silnější a zanechá hlubší paměťové stopy“67.

Podstatným  principem  aktivizačních  metod  je  odmítavý  přístup  k  memorování

informací,  k  pasivnímu  přijímání  hotových  poznatků,  k  frontálnímu  způsobu  výuky,

k  předávání  informací  vytržených  z  kontextu  a  taktéž  k  roli  učitele,  jenž  plní  funkci

zprostředkovatele informací. Aktivizační metody usilují o to, aby byl ve středu zájmu student,

přičemž  učitel  zůstává  organizátorem  a  poskytuje  studentům  prostor  pro  seberealizaci.

Studenti by měli ve velké míře informace „objevovat“ a dosahovat tak nových poznatků skrze

vlastní samostatnou činnost. K nejčastěji uváděným aktivizačním metodám se řadí metoda

diskusní, situační, inscenační či didaktická hra.

67 Kotrba, Lacina, 2011, s. 49.
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4  Hra jako výuková metoda

Pro účely této práce je hra uvažována z pedagogického hlediska,  v jehož pojetí  je

označována jako hra didaktická.  Takto vnímanou hru lze nahlížet  jako činnost,  kterou lze

využívat pro více účelů, neboť dokáže, vyjma plnění cílů, k nimž od počátku směřuje, rozvíjet

a obohacovat duševní procesy a prožívání, a naopak regulovat naše vnitřní napětí.

Dříve  hra  sloužila  především k zábavě  a  odpočinku,  a  ačkoli  se  o  její  vzdělávací

hodnotě zmiňoval už Platón, do středu zájmu v podobě výukové metody postoupila teprve

v 19.  století.  Uplatňování  hry ve výuce bylo  velmi  pozvolné,  což způsobovaly odlišnosti

v chápání této metody. Za uvědoměním si hodnot hry jako výukové metody, které jsou dnes

všeobecně známé, se skrývá mnoho let průzkumů, z nichž vzešla řada definic, jež se snaží hru

jako výukovou metodu více přiblížit. Huizinga68 například přichází s pojetím, ve kterém na

hru považuje za svobodné jednání, v němž aktéři vstupují do situací, které se sice odehrávají

mimo běžný svět,  ale  jsou prostorově i  časově určeny a  jejich průběh je  udáván předem

stanovenými pravidly. Podle Huizingy bývá hra uplatňována pro její rozmanitost, protože v ní

lze najít harmonii a napětí a také proto, že je možné ji využívat opakovaně.

Jiní autoři definují hru užívanou ve výuce jako: 

„Analogii  spontánní činnosti  dětí,  která sleduje didaktické cíle,  má svá pravidla, vyžaduje

průběžné  řízení  a  závěrečné  vyhodnocení.  Je  určena  jednotlivcům  i  skupinám  studentů,

přičemž role pedagogického vedoucího mívá široké rozpětí od hlavního organizátora až po

pozorovatele. Její předností je stimulační náboj, neboť probouzí zájem, zvyšuje angažovanost

žáků  na  prováděných  činnostech,  podněcuje  jejich  tvořivost,  spontaneitu,  spolupráci

i soutěživost, nutí je využívat různých poznatků a dovedností, zapojovat životní zkušenosti.

Některé didaktické hry se blíží modelovým situacím z reálného života.“69

68 Srov. Huizinga, 1971, s. 179.
69 Průcha, Walterová, Mareš, 1998, s. 48.

34



Ďurič a Bratská popisují hru uplatňovanou ve výuce takto: 

„Činnost,  jejímž cieľom  je  zábavnou  formou  rozvíjať  poznávacie  procesy  a  intelektové

schopnosti a rozširovať poznatky. Hra má vyhranenú štruktúru, ktorá ju odlišuje od iných

hier  a  činností.  Štruktúru  tvorí  hrová úloha,  hrová činnosť  a pravidlá  hry.  Hrová úloha

vyjadruje didaktický obsah, konkretizuje cieľ, na ktorý sa náučné pôsobenie hry zameriava.

Hrová činnosť predstavuje konkrétny spôsob, formu aktivity, ktorú sa má didaktická úloha

riešiť. Podstatnou požiadavkou je zábavnosť, príťažlivosť činnosti.  Hrová činnosť motivuje

 k riešeniu didaktickej  úlohy,  bez nej by hra nebola hrou. Pravidlá hry stanovujú presné

požiadavky na hrovú činnosť príťažlivejšou a zábavnejšou. Dodržiavanie pravidiel  zvyšuje

výchovnú  účinnosť  didaktických  hier.  Hra nachádza hojné  využitie  najmä v  pred  školnej

výchove,  ale  v  modifikovaných  podobách  sa  výdatne  uplatňuje  aj  u  starších  detí

a dospelých.“70

4.1  Hranice mezi učením, aktivitou a hrou

Není možné vymezit  hranice mezi tím, co nazýváme učením, aktivitou a hrou. Pro

účely této práce je však žádoucí tyto pojmy objasnit.

Učení a hra

Za podstatný rys hry považuji možnost „vlastního prožití“ činnosti, které studentovi

napomáhá získat nové zkušenosti.  Úplnou vzdělávací  hodnotu her si student neuvědomuje

ihned po hře, ale objevuje ji postupně pomocí reflexe a především později, s odstupem času.

Oproti  tomu  „učení“  je  jistým  společenským  druhem  práce,  k  němuž  jedinec  přistupuje

s vědomím, že se jeho prostřednictvím vzdělává. Jeho úspěšnost přitom závisí také na tom,

jaké učební strategie využívá a jaké jsou jeho učební návyky. 

70 Ďurič, Bratská a kol., 1997, s. 65.
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Rozdíl  mezi  učením  a  hrou  spočívá  také  v  obsahu,  neboť  obsah  her  se  aktuálně

přizpůsobuje potřebám studentů, probírané látce atp. Oproti tomu obsah učení, ačkoliv také

vychází  z potřeb studentů,  je předem daný vzdělávacími  dokumenty a případné změny se

neobejdou bez řádné administrativy.

Dalším podstatným rozdílem je faktor motivace,  který se také významně podílí  na

studijní  úspěšnosti/neúspěšnosti.  Úspěch  ve  studiu  motivuje  studenta  k  dalším minimálně

stejně  kvalitním  výkonům.  Naopak  studijní  neúspěch  jedince  demotivuje  od  učení

a  napomáhá  k  utváření  negativního  přístupu  ke  vzdělávání.  Ve  hře  je  tato  problematika

usnadněna, neboť student si mnohdy ani neuvědomuje, že se něčemu učí. Hra se navíc snaží

sebevědomí studenta podporovat a podněcovat ho k utváření vlastní pozitivní motivace. Učí

ho  pracovat  s  prohrou  a  jinými  překážkami,  přičemž  zkušenosti  a  strategie  zvládání

problémových  situací  může  poté  student  v  praxi  reálně  využít.  Studentovi  není  při  hře

zprostředkováván pouze úzký okruh učiva,  na který je hra zaměřena,  ale přináší  mu další

rozmanité zkušenosti, kterými může být rozvíjena celá jeho osobnost.

Aktivita a hra

Aktivitou  označuji  nadřazený  pojem k  činnostem,  které  mohou  být  zastoupeny ve

výuce. Mezi takové činnosti lze zařadit poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, psaní,

konverzaci, zpracovávání zadaných úkolů atd., avšak ne hry. Hra je dána souborem předem

promyšlených a jasně definovaných pravidel,  se kterými musí být obeznámeni všichni její

účastníci.  Velmi často se hra odehrává za soutěžní atmosféry,  která dává studentům pocit

oproštění se od atmosféry školního prostředí. Navíc studenti zpravidla pracují ve dvojicích či

skupinách, přičemž lépe poznávají nejen své spoluhráče, ale i sebe sama. 

Zmiňované  organizační  formy  a  celková  organizace  hry  vyžaduje  změnu  rolí

u účastníků výuky. Hlavními aktéry se stávají studenti a jejich spontánní projev. Naproti tomu

učitel zastává funkci organizátora, pomocníka a pozorovatele. Pozitiva a negativa, která se

u hry mohou objevit, mohou studenti analyzovat v průběhu reflexe, která následuje po hře.
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Na rozdíl od aktivity (na základě vymezení výše) se hra neomezuje pouze na rozvoj

určité  dovednosti,  ale  dochází  k  celkovému  rozvoji  studenta,  neboť  při  hře  je  zapojeno

smyslové  vnímání,  hra  je  doprovázena  rozmanitými  emocemi  a  zároveň  jsou  využívány

předchozí znalosti, schopnosti a zkušenosti, které napomáhají k získání nových poznatků. 

4.2  Způsoby uplatnění hry ve výuce

Výuka cizích jazyků představuje oblast, ve které jsou hry využívány nejhojněji, neboť

se svým procesem podobají realitě, v níž se dítě učí svůj mateřský jazyk od matky a blízkého

okolí.  Švrčinová  v  této  souvislosti  považuje  hru  za  výukovou  techniku,  která  může  mít

„přínos  pro  studenty  i  pro  učitele,  pokud se  s  ní  zachází  správně.  Na rozdíl  od  cvičení

zasahuje i do oblasti osobnostní a sociální výchovy. Hra může společně s učením rozvíjet  

také fantazii, slovní tvořivost a komunikaci a rovněž se podílet na utváření smysluplné situace

pro použití jazyka – jazyk se ve hře neprocvičuje, ale skutečně užívá“71.

Hry  užívané  ve  výuce  jsou  zpravidla  přijímány  pozitivně  a  to  bez  ohledu na  věk

i národnost studentů, avšak vždy to závisí na volbě hry, tématu, náladě studentů a správném

„načasování“. Učitel musí skupinu studentů dobře znát a vědět, co si může ve výuce dovolit.

Švrčinová uvádí, že učitelé nejčastěji využívají hru  ke stimulaci (pro aktivizaci studentů),

k vyplnění zbývajícího času a k relaxaci. Tímto však učitelé nevyužívají celý repertoár her,

a to i přesto, že si funkce her uvědomují.72

71 Švrčinová, 2004, s. 18.
72 Viz 5. kapitola.
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4.2.1 Pozitiva a negativa uplatňování hry ve výuce

Uplatnění hry ve výuce rovněž podporují průzkumy, z nichž vyplývá, že: 

„Schüler sich so intensiver und wirksamer mit dem Stoff auseinandersetzen, sie wenden sich

Problemen  eher  zu  und  suchen  ausdauernder  nach  Lösungen.  Durch  das  gesteigerte

Interesse, wird die gewonnene Erkenntnis außerdem so besser im Gedächtnis gespeichert.

Denn wenn Schüler sich mit einem Gegenstand identifizieren können, erhält dieser einen Sinn

und  wird  somit  besser  behalten.  Wenn  möglichst  viele  sinnliche  Eingangskanäle  benutzt

werden, ist die Gedächtnisleistung höher. Denn wir behalten 20 % von den was wir hören,

wir  behalten  30  % von  den was  wir  sehen,  wir  behalten  80  % von  den  was  wir  selbst

formulieren, wir behalten 90 % von den was wir selbst tun.“73

Hře  se  kromě  výše  uvedených  pozitivních  rysů  přisuzuje  významná  metodicko-

-didaktická  hodnota,  neboť  umožňuje  celostní  učení,  snaží  se  studentům  zprostředkovat

autentické  komunikační  situace  a  díky  činnostně  orientovaným  technikám  vede  studenty

k participaci na výuce. Aktivní účast studentů v průběhu výuky a dostatek prostoru pro jejich

seberealizaci napomáhá například v odbourávání řečových bariér, které jsou mnohdy příčinou

stagnace v rozvoji komunikativní kompetence. Při aktivní činnosti studenti pracují většinou

ve dvojicích či skupinách, hledají řešení úkolů, čímž zdokonalují své znalosti a dovednosti

a díky kooperaci se dostávají do kontaktu s ostatními účastníky kurzu, což jim umožňuje se

navzájem lépe poznat. Spolupráce studentů a vzájemná snaha dosáhnout co možná nejlepšího

výsledku také ovlivňuje skupinovou dynamiku74 a zpravidla napomáhá k utváření příznivého

pracovního prostředí.

S  uvedenými  informacemi  se  ztotožňuje  také  Skalková,  neboť  o  hře  hovoří  jako

o „důležitém výchovném i  vzdělávacím prostředku,  přispívajícím ke  vzbuzování  a  udržení

zájmu studentů“75. Na hru nahlíží také z hlediska jejích funkcí:

73 Heimlich, 2003, s. 200.
74 ,,Skupinovou dynamiku lze definovat jako psychologické síly a procesy, které působí v rámci skupiny, které 

určují sociologické rysy skupiny jako celku a ovlivňují chování jednotlivých členů skupiny. Mezi produkty 
skupinové dynamiky patří řada sociálních vlivů, které mění chování nebo prožívání členů skupiny."
Sitná, 2009, s. 103.

75 Skalková, 2004. s 74.
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„Spolu s  významnou funkcí  motivační,  která v  častém spojení  s  momentem zdravé

soutěživosti směřuje k vyšší aktivitě a samostatnosti studentů má hra také značnou hodnotu

výchovnou,  ale  i  všeobecně  vzdělávací.  Hry  mohou  ve  výuce  usnadnit  navození  příznivé

situace k rozvíjení řečové činnosti studentů. Jsou nejen oddechovým prvkem, jehož včasné

zařazení může uvolnit atmosféru a tím přispět k dalšímu zdárnému postupu, ale bývají často

též  pozvolným  přechodem  k  práci  a  mnohdy  i  velmi  efektivním  cvičením  zaměřeným  na

upevňování  výslovnosti,  slovní  zásoby,  gramatiky,  pravopisu  či  reálií.  Hry  pomáhají

překonávat  ostych  a  různé  zábrany,  jimiž  dospělí  často  trpí  při  školním vyučování  a  při

vyjadřování se v cizím jazyce. Pomáhají vytvářet dobré prostředí a sbližují lidi.“76

Stejně jako jiné výukové metody se ani hra neobejde bez negativních aspektů, které

u  ní  lze  vypozorovat.  Mnoha komplikacím lze  však  předcházet  důkladnou přípravou.  Při

volbě  (utváření)  hry je  nutné  zohledňovat  počet  studentů,  jejich  věk,  motivaci  ke  studiu,

národnostní  složení,  výběr  učební  látky,  časovou  náročnost  hry,  materiální  a  prostorové

podmínky  atp.  Neznalost  počtu  studentů,  špatný  odhad  jejich  momentálního  naladění,

nedostatečná znalost vztahů panujících ve třídě a mnoho dalších aspektů může hru nenávratně

poznamenat.  Dalším negativem,  které  spatřuji,  je  neschopnost  odhadnout  tempo,  v  jakém

může být hra v jednotlivých skupinách zvládnuta. Učitel musí výuku časově rozvrhnout tak,

aby mohla být hra aplikována. Je-li hra narušena například koncem výuky, míjí se účinkem,

a  není  tudíž  možné  dosáhnout  stanovených  cílů.  V  opačném  případě  musí  mít  učitel

připravený doplňující program, aby efektivně využil  čas studentů, kteří jsou s řešením hry

hotovi dříve než ostatní.

Negativním rysem hry je také fakt „zdání“. Na teoretické rovině,  zpravidla ve fázi

přípravy či volby, se hra mnohdy jeví jako velmi zdařilá, avšak při její realizaci se ukáže, že

je pro studenty nezajímavá, nezábavná a hlavně, že nenaplňuje očekávání, pro která byla do

výuky zařazena.

76 Skalková, 2004, s 74.
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4.3  Hra ve výuce českých reálií

Hra představuje jednu z výukových metod, kterou lze obohatit rovněž i výuku českých

reálií. Tato metoda je založena, jak již bylo řečeno, na aktivní činnosti studentů, překonávání

překážek, na schopnosti vynaložit  pro danou práci více energie a soustředěnosti  a také na

podněcování  emocí,  které vznikají  nejen působením samotného průběhu hry,  ale  i  vlivem

spolupráce  studentů.  Pozitivním  rysem  hry  jsou  navíc  sociálně  zprostředkovaná  pravidla,

jejichž účinnost je vyšší než abstraktní prezentace.

Realizace her ve výuce mi zatím ve většině případů zprostředkovala kladné odezvy,

což přičítám i skutečnosti, že dospělý student pozitivně hodnotí takový styl výuky, ve kterém

si může jazyk „vyzkoušet/ohmatat“, což navrhované hry většinou umožňují.

Průběh  hry  rovněž  závisí  na  složení  skupiny,  neboť  každá  skupina  studentů  má

specifické požadavky,  preferuje jiné přístupy ke studiu a z hlediska využívaných učebních

strategií a stylů jí vyhovuje také rozdílný styl práce. Hra je však velmi adaptabilní, a lze ji

tudíž  přizpůsobit  různým  potřebám.  Ve  výuce  dospělých  studentů  není  často  nutné

upozorňovat na dodržování pravidel, protože dospělí přistupují ke hře zodpovědně a jsou si

vědomi toho, že pouze plněním stanovených podmínek lze dosáhnout požadovaného efektu.

Pro dospělé studenty je velmi  důležitá  zpětná vazba,  které se jim dostává během reflexe.

Studenti  jsou  často  schopni  pojmenovat  to,  co  jim  hra  přinesla,  přičemž  kladně  bývá

zhodnocen nápad a změna pracovního stylu, který hra často vyžaduje.

Hra, kterou uplatňuji ve výuce českých reálií, je svobodnou aktivní činností, do níž

vstupují jedinci s určitým očekáváním. Dospělí studenti češtiny se při hře nezabývají tím, jaké

odměny  budou  po  absolvování  hry  následovat,  ale  spíše  se  soustředí  na  to,  jak  je  hra

zakomponována  do  výuky,  v  jakém  kontextu  se  realizuje,  případně  jaké  aktivity  jí

předcházejí, a jaké budou následovat.
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4.3.1  Klasifikace her pro výuku reálií 

Níže vizualizovaná klasifikace  her pro výuku reálií  znázorňuje kritéria,  na základě

kterých se učitel  rozhoduje při  volbě hry.  Hry jsou uspořádány do pyramidy tak,  aby její

vrchol tvořila kritéria, která jsou při výběru hry pro výuku reálií nejdůležitější. Postupuje se

směrem dolů k „základně“, na které jsou umístěna kritéria týkající se především organizační

formy a materiálního zajištění. Ze schématu je patrné, že jsou spolu jednotlivé komponenty

navzájem úzce propojeny.

Má-li být ve výuce reálií realizována hra, je zapotřebí stanovit cíle, ke kterým by mělo

být v průběhu hry směřováno. Dále se pozornost obrací ke stanovení tématu výuky, druhu

reálií  (vnější/vnitřní),  přes  stanovení  výukových  metod,  organizačních  forem práce  až  po

zajištění pomůcek, které jsou pro realizaci vybrané hry nezbytně nutné. Ačkoliv aplikace hry

ve výuce se mnohdy nejeví jako obtížná činnost, vždy je zapotřebí realizovat přípravnou fázi,

neboť ta je prvním krokem k úspěšné hře.

Obrázek 2 – Klasifikace her pro výuku českých reálií77

77 Klasifikace  byla  vytvořena  na  základě  vlastních  zkušeností  z  praxe  a  poznatků  vycházejících  ze  studi
(semináře, konference, přednášky atd.). Klasifikace není kopií jakékoli existující klasifikace.
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4.3.2  Činnost učitele při práci s hrou ve výuce reálií

Při využívání hry ve výuce reálií je nutné přihlédnout k faktorům, které by ji mohly

narušit, zkomplikovat či jakkoli jinak ovlivnit (viz předchozí kapitoly). Učitel by měl věnovat

dostatek  času  přípravné  fázi,  která  je  základem pro  ostatní  etapy.  Zváží-li  učitel  veškerá

kritéria (viz kapitola 4.3.1) a zvolí/vytvoří vhodnou hru, měl by se dále věnovat organizaci

úseku výuky, do které má být hra zapojena. Ve spojitosti s plánováním a organizací hry je

rovněž nezbytné vymezit stručná, avšak srozumitelná a reálná pravidla, jejichž dodržováním

lze dojít k vytyčeným cílům.

Přípravná fáze

Přípravná  fáze  zahrnuje  důkladné  plánování  průběhu  hry,  jejího  materiálního

i prostorového zajištění, reflexe i závěrečného zhodnocení. Důkladná příprava učiteli umožní

vyvarovat se chyb, které by mohly realizaci hry jakkoli narušit.

Výběr  hry  je  závislý  na  cílech,  tématu,  cílové  skupině,  časových  možnostech,

prostorových a materiálních  podmínkách  a  jiných faktorech,  které  se  podílejí  na  utváření

výukového procesu.  Učitel  musí  skupinu studentů znát,  musí  vědět,  jaké reakce  může  ze

strany studentů očekávat  a  zároveň si  musí  být  jistý  tím,  že naladění  studentů,  vzájemné

vztahy ve skupině, schopnost komunikace a kooperace nebudou ve výuce překážkou.

Při  výběru/tvorbě  hry je  vhodné využívat  klasifikaci  her78,  neboť proces  plánování

usnadňuje.  Klasifikace  her  přináší  informace  o  kritériích  a  fázích,  které  nesmí  být  při

plánování  hry  opomenuty.  Výukový  plán  obsahuje  informace  o  cílech,  organizačních

formách, časové dotaci či pomůckách, a navíc se touto cestou stává trvalým materiálem pro

učitele, který lze zařadit do tzv. kartotéky her, jež mu umožňuje využívat hry opakovaně.

78 Vymezení odpovídající klasifikace her pro výuku reálií je velmi obtížné, neboť i přesto, že je hra pro výuku
reálií primárně zaměřena na určité téma, rozvíjí vedle toho také řečové dovednosti studenta a do určité míry
fixuje a automatizuje také dovednosti na rovině fonetické, lexikální a gramatické.
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Plán  výuky  by  měl  zahrnovat  cíle,  ke  kterým by  mělo  být  skrze  hru  směřováno.

Rovněž by měl být uveden druh reálií (vnější/vnitřní) a s ním související tematická oblast tak,

jak  ji  vymezuje  například  SERRJ.  V  následujících  krocích  musí  učitel  zapojit  veškeré

aspekty, které jsou spojené s cílovou skupinou studentů, což ve výsledku ovlivňuje organizaci

výuky,  od  volby  výukových  metod,  organizačních  forem  až  po  zajištění  materiálních

a prostorových podmínek. Součástí plánu musí být také časová dotace, která učiteli napomůže

rozplánovat výukovou jednotku a zajistit tak potřebný čas na zamýšlené činnosti.

Součástí přípravné fáze je samozřejmě volba/tvorba vhodné hry.  V této etapě musí

učitel  vybrat/vytvořit  takovou hru, která  bude schopna vést studenty k očekávaným cílům

a  jejíž  realizace  bude  ve  výuce  možná.  Díky  důkladné  přípravě  může  učitel  předjímat

překážky,  které  by  se  mohly  v  průběhu  hry  objevit.  Připravenost  učitele  na  případné

komplikace je velmi důležitou součástí plánování výuky, neboť učitel se touto cestou snaží

předcházet nepříjemným situacím, které by mohly realizaci hry jakkoliv narušit. 

Předjímání situací, které by mohly výuku negativně ovlivnit, motivuje učitele k tomu,

aby  si  předem  připravil  další  aktivity,  jimiž  by  zaměstnal  studenty  v  případě  brzkého

zvládnutí zadané hry. Učitel musí usilovat o to, aby maximálně využil čas výukové jednotky.

Měl by být schopný rychlé reakce na jakoukoli situaci, která může ve výuce vzniknout, což

vyžaduje přehled nad probíhající  činností,  jasná pravidla,  promyšlenou organizaci,  empatii

a dobré pozorovatelské schopnosti.
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Fáze realizace

Absolvuje-li učitel přípravnou fázi, vstupuje do fáze realizace, ve které musí studenty

nejdříve  seznámit  s  pravidly  hry.  Forma  prezentace  pravidel  závisí  na  učiteli.  Nabízí  se

klasické  verbální  představení,  ale  možné  je  také  představení  grafické  a  demonstrativní.

Demonstraci  považuji  za  nejvhodnější,  avšak  není  možné  provést  ji  u  každého  pravidla.

Osvědčuje se proto kombinace všech tří způsobů, a navíc je vhodné umístit seznam pravidel

na viditelné místo, aby ho měli studenti stále k dispozici.  Při prezentaci pravidel musí být

kladen  důraz  na  to,  aby  byla  jasná,  výstižná,  srozumitelná  a  především  neměnná.

Srozumitelnost  pravidel  zajišťuje  studentovi  pocit  tzv.  psychického  bezpečí.  Student  ho

dosahuje tehdy, uvědomuje-li si, že hra představuje dobrovolnou činnost, ve které je společně

se  svými  názory  respektován.  Zároveň  musí  student  vědět,  že  může  kdykoliv  požádat

o  pomoc,  z  určitých  důvodů  odstoupit  od  hry  nebo  se  hry  neúčastnit.  K  získání  pocitu

psychického bezpečí přispívá rovněž dostatečná obeznámenost s cíli.

Práce učitele  v  průběhu hry by měla  spočívat  v  monitorování  činnosti  studentů či

v případné spolupráci. Učitel kontroluje dodržování pravidel, čas, aktivní činnost studentů,

správnost plnění úkolů a také pozitivní/negativní projevy jednotlivých hráčů. Učitel by měl

hru řídit a usměrňovat tak, aby ji udržel v mezích zamýšleného tématu.

Závěrečná fáze a zhodnocení

Není-li  hra  doplněna  dalšími  usměrňující  či  doplňující  aktivitami,  vstupuje  učitel

společně se studenty do závěrečné fáze, v níž je zapotřebí dohlédnout na to, aby byla hra

ukončena tak,  jak ji  stanovují  pravidla.  Informace obsažené ve hře by měly být  učitelem

shrnuty a čas po hře předem by měl být věnován závěrečné reflexi.
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V rámci reflexe by měla proběhnout diskuze o poznatcích a zkušenostech, které hra

studentům zprostředkovala. Pozornost by také měla být věnována emocím, jež hra vyvolala.

Učitel by měl vést studenty k uvědomění si pozitivních a negativních aspektů hry. Na základě

tohoto kroku by poté měli být schopni vyjádřit se k tomu, jakým způsobem ovlivňovala hra

jejich  chování  v  průběhu  činnosti,  jak  by  zhodnotili  práci  ve  skupinách,  jaké  strategie

využívali atd. Na úplný závěr by měl učitel zhodnotit hru, a to jak z hlediska jejího fungování,

které v průběhu hry pozoroval, tak i z hlediska celkové realizace hry. Ke stejnému způsobu

hodnocení by poté měli dospět také studenti.

Fáze reflexe a hodnocení hry je dle mého názoru velmi důležitá, neboť studenti mají

možnost si uvědomit, co všechno mohou díky hře získat a zda pro ně byla právě daná hra

přínosná  či  nikoliv.  Reflexe  je  velmi  cennou a  nezbytnou  složkou závěrečné  fáze,  neboť

představuje zpětnou vazbu také pro učitele. Přináší mu informace vypovídající o funkčnosti

hry,  její  vhodnosti  či  nevhodnosti,  atraktivitě  atp.  Nabízí  možnost  hru  upravit  či  opravit

nedostatky, které se při hře objevily. Touto cestou jsou eliminována „slabá místa“ hry, čímž

se hra stává kvalitnější a slibuje do budoucna bezproblémové využití.
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5  Metodologie výzkumu

V této části  diplomové práce popisuji postup výzkumného šetření,  v němž jsem se

pokusila zjistit názory učitelů češtiny jako cizího jazyka na výuku českých reálií. Data, která

z tohoto šetření vyplynula, umožnila nahlédnout do současného stavu výuky českých reálií,

doložila některá z mých tvrzení, která uvádím v teoretické části práce, a zároveň posloužila

jako podpůrný prostředek pro tvorbu her k výuce českých reálií,  a tudíž i pro výzkum279.

Výzkum2  sestával  z  navržení  her  pro  výuku  českých  reálií,  z  jejich  realizace  ve  výuce

dospělých cizinců, z analýzy her a hodnocení jejich průběhu a fungování.

Výzkum1 a výzkum2 představují odlišná výzkumná šetření, jejichž realizace sestávala

z vymezení výzkumného vzorku, navržení výzkumné otázky, plánování výzkumných metod

a  nástrojů,  z  ustanovení  nástrojů,  které  měly  posloužit  ke  sběru  dat  a  jejich  analýze,

interpretaci a závěrečnému zhodnocení a také z plánování a realizace předvýzkumu.

5.1  Výzkum1

Pro účely práce  bylo  zapotřebí  zjistit,  jak jsou reálie  vnímány učiteli  češtiny jako

cizího jazyka. Jakou formu výuky preferují a jaké metody ve výuce reálií nejčastěji využívají.

Navržení výzkumné otázky

Data  z  výzkumu1  měla  umožnit  náhled  do  problematiky  vnímání  reálií  z  pozice

učitelů češtiny jako cizího jazyka. Pro získání dat byla stanovena výzkumná otázka1:

„Jaké jsou postoje učitelů češtiny jako cizího jazyka k výuce českých reálií a k výukovým

metodám, které jsou v tomto typu výuky ve vzdělávání dospělých cizinců využívány?“

79 Výzkumem1 označuji šetření, které probíhalo pouze mezi učiteli češtiny jako cizího jazyka.
Výzkumem2 označuji šetření, které probíhalo ve výuce mezi dospělými studenty češtiny.
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Výzkumný vzorek

Výzkumný vzorek pro výzkum1 sestával z učitelů češtiny jako cizího jazyka. Osloveni

byli  učitelé  Ústavu  jazykové  a  odborné  přípravy  Univerzity  Karlovy80 v  Poděbradech

a  v Praze,  někteří  z  odborníků  Karlovy  univerzity  a  Technické  univerzity  v  Liberci

a  rovněž i  učitelé  působící  v jiných organizacích,  s nimiž jsem v kontaktu díky Asociaci

učitelů češtiny jako cizího jazyka.

5.1.1 Popis použitých metod a výzkumných nástrojů

K získání  dat  byla  zvolena  metoda dotazování,  z jejichž výzkumných nástrojů byl

vybrán elektronický dotazník (viz příloha č. 1). K sestavení dotazníku napomohlo studium

odborných publikací81 a elektronická aplikace Google Docs, ve které byl dotazník sestaven.

Aplikace Google Docs je volně dostupnou službou, která nabízí řadu výhod, mezi něž

patří  i  velký výběr možností  pro sestavení  otázek82.  Tato aplikace také umožňuje přijímat

odpovědi  do  předem  nastaveného  souboru,  který  je  propojen  s  formulářem  dotazníku.

Po celou dobu výzkumu je tak možné sledovat nejen počet odpovědí a jejich znění, ale rovněž

i celkové procentuální vyhodnocení získaných dat, která jsou automaticky vizualizována ve

formě koláčových nebo sloupcových grafů.

Ovládání aplikace a práce s ní není náročná, avšak vyžaduje studium všech možností,

které lze při utváření dotazníku, shromažďování odpovědí a jejich analýze využít.  V mém

výzkumu se při  utváření  dotazníku nevyskytly žádné velké problémy.  Komplikace nastala

pouze ve fázi nastavení souboru pro sběr odpovědí. V této fázi bylo zapotřebí zrušit existující

soubor pro sběr odpovědí, který byl využíván pro dotazník v předvýzkumu, a vytvořit nový,

který bude korespondovat s finální verzí dotazníku.

80 Dále jen ÚJOP/ÚJOP UK.
81 Viz seznam literatury v závěru diplomové práce.
82 Škálování, multiple choice, otevřená odpověď atp.
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Předvýzkum

Po  sestavení  dotazníku  byl  nejprve  uskutečněn  předvýzkum,  který  měl  napomoci

odhalit  „slabá  místa“,  která  by  mohla  při  výzkumu  činit  problémy.  Předvýzkum sestával

z ověření funkčnosti dotazníku na malém počtu83 vybraných učitelů češtiny jako cizího jazyka,

kteří byli ochotni věnovat této činnosti potřebný čas, kriticky nahlížet na stanovené položky

dotazníku a okomentovat místa, která by mohla být nejasná ostatním respondentům. 

V další fázi tvorby dotazníku byly připomínky z předvýzkumu zapracovány a po této

obsahové a formální úpravě byl dotazník doveden do finální podoby. Finální verze byla poté

rozesílána  respondentům  elektronickou  formou.  Společně  s  odkazem,  který  přesměroval

respondenta na plné znění dotazníku, byla v e-mailu zasílána také žádost o vyplnění.

Žádost o vyplnění dotazníku obsahovala představení mé osoby, popis dotazníku a jeho

záměru a informace o čase, který byl nezbytně nutný k jeho vyplnění. V závěru byla také

nabídnuta možnost zprostředkovat data, která měla z výzkumu vzejít.

5.1.2  Interpretace výsledků výzkumu1

Přestože  elektronický  dotazník  umožňuje  oslovit  velký  počet  potenciálních

respondentů  v  krátkém čase,  jeho návratnost  bývá  poměrně  nízká.  V mém výzkumu  byl

patrný zájem respondentů o danou problematiku, neboť návratnost vyplněných dotazníků byla

vyšší,  než  jsem  předpokládala.  Z  52  rozeslaných  se  navrátilo  35  kompletně  vyplněných

dotazníků,  které  tudíž  mohly  posloužit  jako  zdroj  dat  pro  navržený  výzkum.  Z  hlediska

návratnosti vyplněných dotazníků se jedná téměř o 70% úspěšnost.

Ačkoli počet získaných odpovědí představuje výzkum pouze malého rozsahu, jehož

výsledným datům nelze přičítat všeobecně platnou hodnotu, přesto považuji tento počet za

dostačující k tomu, aby napomohl nahlédnout do zkoumané problematiky. 

83 Skupinu, na níž byl dotazník prověřen, tvořili 3 učitelé češtiny jako cizího jazyka a 2 nezávislé osoby, které 
nepracují jako učitelé češtiny jako cizího jazyka, ale mají zkušenosti s výukou angličtiny jako cizího jazyka.
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Učitelé se v dotazníku vyjadřovali k organizaci výuky reálií. Podělili se rovněž o své

zkušenosti z praktické výuky českých reálií a zhodnotili výukové materiály,  které jsou pro

výuku tohoto typu k dispozici.  Ve spojitosti  s  problematikou výukových metod se učitelé

vyjádřili k využívání rozmanitých metod ve výuce českých reálií a zároveň ohodnotili návrh

uplatňování her ve výuce reálií.

Ze získaných odpovědí vyplynulo, že si učitelé uvědomují význam reálií, neboť 76 %

dotázaných hodnotí reálie jako důležitou součást výuky a v porovnání s ostatními složkami

cizojazyčné  výuky přisuzuje reáliím stejnou hodnotu.  18 % učitelů  se  domnívá,  že  reálie

nejsou ve srovnání s ostatními složkami výuky natolik významné a 6 % uvedlo tyto názory:

„Záleží na jazykové úrovni studentů a jejich studijním zaměření.“

„Myslím si, že pokud jde o výuku reálií - učitelé se na ni zaměřují o poznání méně.

Možná kvůli nedostatku kreativity, ale také snad proto, že pokud vím, aktivity a hry čerpají

z různých zdrojů, což z počátku samozřejmě zabere dost času, který ne každý chce obětovat.“

„Reálie  hrají  důležitou  roli,  nicméně natolik  specifickou,  že  jejich  důležitost  nejde

globálně srovnávat. Záleží na cíli výuky, povaze kurzu atd.“

V porovnání s ostatními složkami výuky jsou reálie nepodstatné. 0 %

V porovnání s ostatními složkami nejsou reálie tak významné. 18 %

V porovnání s ostatními složkami cizojazyčné výuky jsou 

reálie stejně důležité, jsou její neodmyslitelnou součástí. 76 %

Ostatní   6%

Obrázek 3 – Výsledky výzkumného šetření:
Hodnocení reálií ve srovnání s ostatními složkami výuky.
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Ztotožňuji  se  s  názory  2  a  3,  neboť  reálie  rovněž  považuji  za  přirozenou součást

výuky,  které  by měl  být vymezen prostor ve výuce.  Organizace  výuky by však měla být

stanovena na základě potřeb a jiných faktorů, jež vycházejí ze strany studentů i z interního

prostředí instituce,  která kurzy zajišťuje. Souhlasím rovněž s tvrzením, v němž jsou reálie

považovány za velmi specifickou dimenzi cizojazyčné výuky, a proto ji lze jen velmi obtížně

srovnávat s ostatními složkami cizojazyčné výuky.

Většina učitelů si je vědoma přítomnosti kulturní dimenze v cizojazyčné výuce, avšak

níže uvedená data potvrzují fakt, že pozornost, která je jí ve výuce věnována, je do značné

míry spojena s celkovou organizací výuky. Učitelé se v 71 % shodují v tom, že se reáliím

v běžné výuce věnuje pozornost jen za účelem zpestření,  a obzvlášť v případech, v nichž

znalost  reálií  nepodléhá  testování.  Ostatní  výsledky se poté  pohybují  v  rozmezí  4–14 %,

přičemž dalším častým jevem je, že učitel klade důraz pouze na vybraná témata, tudíž výuka

nemůže obsáhnout celou škálu témat, jak ji pro jednotlivé jazykové úrovně vymezuje SERRJ.

Obrázek 4 – Výsledky dotazníkového šetření:

Pozornost věnovaná reáliím ve výuce češtiny pro cizince.

Nepodléhá-li výuka reálií kontrole/testování, učitel věnuje pozornost jen několika 

vybraným tématům.

14 %

Nepodléhá-li výuka reálií kontrole/testování, učitel se jí občas věnuje, avšak 

zpravidla jen z důvodu zpestření výuky.

71 %

Nepodléhá-li výuka reálií kontrole/testování, učitel se jí nevěnuje a dává přednost 

ostatním složkám cizojazyčné výuky.

11 %

Nepodléhá-li výuka reálií kontrole/testování, učitel jí přesto věnuje stejnou pozornost jako

ostatním složkám cizojazyčné výuky.

4 %
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Až doposud se výpovědi učitelů výrazně nelišily, změna však nastala u položky, v níž

se  měli  učitelé  vyjádřit  k  podobě  výuky  reálií  a  její  organizaci.  Výpovědi  učitelů  se

v tomto bodě jednoznačně odlišují. Téměř 50 % všech dotázaných preferuje, je-li výuka reálií

začleněna do běžné jazykové výuky a její  náplň  i  požadavky si  stanovuje sám vyučující.

Někteří učitelé se přiklání k názoru, že je vhodnější realizovat výuku reálií jako samostatný

předmět, v němž je náplň dána závazným sylabem, jehož plnění podléhá testování. O poznání

méně  hlasů  získala  forma  samostatného  volitelného  předmětu  a  přibližně  9  % učitelů  se

neztotožňovalo  s  navrženými  položkami  a  uvedlo  vlastní  názor:  „Záleží  na  typu  kurzu

a časové dotaci, ideální by byl samostatný předmět, ale minimálně v každém kurzu by bylo

fajn, aby se učitelé naučili propojovat cokoli (gramatika, slovíčka) s reáliemi.“84

V další části dotazníkového šetření se učitelé vyjadřovali k úrovni učebních materiálů,

které mají  k dispozici  pro výuku českých reálií.  Jak jsem již předeslala  v teoretické části

diplomové práce, učitelé se k této otázce vyjádřili poměrně jednoznačně, přičemž hodnocení

nebylo  pozitivní.  Učitelé  měli  ohodnotit  úroveň  učebních  materiálů  na  číselné  ose  1–585.

Z obrázku 5 je patrné, že v lepším případě byly učební materiály pro výuky českých reálií

ohodnoceny  jako  průměrné.  Většina  učitelů  však  zhodnotila  situaci  jako  nedostačující

a v několika procentech bylo vyjádření učitelů dokonce zcela negativní. 

Obrázek 5 – Výsledky dotazníkového šetření:

Zhodnocení učebních materiálů pro výuku českých reálií.

84 Citace z online dotazníku.
85 5 = naprosto nedostačující.
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Z  výše  uvedeného  hodnocení  vyplývá,  že  je  nutné  nadále  propracovávat  učební

materiály pro výuku českých reálií. Nelze tvrdit, že je současný stav učebních materiálů pro

výuku českých reálií negativní, avšak je zapotřebí, aby byly reálie více zapojovány do struktur

učebnic a byly více propojovány například i se složkou gramatickou. 

Vedle učebních materiálů a jiných faktorů ovlivňujících organizaci výuky, představují

stěžejní  prostředek k dosažení  cílů  také  výukové metody.  Vzhledem k tématu  práce  bylo

v dotazníku nejvíce prostoru věnováno problematice výukových metod a přístupů, přičemž

v další části byla objektem zájmu hra jako výuková metoda určená pro výuku reálií. 

U jedné z položek měli učitelé označit výukové metody, které jsou dle jejich názoru

nejčastěji  využívány  ve  výuce  českých  reálií.  Ve  výsledném  součtu  zřetelně  převládla

představa,  že  se  ve  výuce  reálií  nejčastěji  využívá  forma  monologického  výkladu učitele

kombinovaného s dovedností čtení a poslechu textu zaměřeného na vybrané téma. Vedle toho

se 32 % učitelů přiklání k názoru, že jsou ve výuce využívány PowerPointové prezentace

doplněné  výkladem učitele.  16  % učitelů  připouští,  že  se  stále  neupouští  ani  od  metody

přednášky a zbývajících 12 % učitelů se domnívá, že jsou využívány i aktivizační prvky.

Obrázek 6 – Výsledky dotazníkového šetření:

Uplatnění výukových metod a přístupů ve výuce českých reálií.

přednáška 16 %

prezentace s výkladem učitele 32 %

poslech a čtení, objasnění lexika, doplňující výklad učitele 40 %

kombinace prvků výukových metod (simulační metoda, autentický materiál atp.) 12 %
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Výzkum zprostředkoval  také data  vztahující  se k situaci  uplatňování/neuplatňování

aktivizačních metod. Z odpovědí vyplynulo, že uplatňování aktivizačních metod je do značné

míry časově náročné, což představuje jeden ze zásadních problémů. Ve většině případů se

učitelé shodli na tom, že by se reáliím chtěli věnovat více, avšak časové podmínky jim to

neumožňují.  Časová  dotace  a  obsáhlost  sylabů  totiž  většinou  neumožňují,  aby  se  výuka

odvíjela jinak než skrze běžně uplatňované výukové metody.86

Obrázek 7 – Výsledky dotazníkového šetření:

Důvody nevyužívání celého repertoáru výukových metod ve výuce reálií.

Většina učitelů:

se o výuku reálií nezajímá a ve výuce této složce nevěnuje pozornost 0 %

se o výuku reálií příliš nezajímá a ve výuce se více věnuje ostatním složkám 17 %

se o výuku reálií zajímá, chtěla by se jí ve výuce více věnovat, ale v praxi pro ni 

většinou nezbývá dostatek času

80 %

se o výuku reálií zajímá a ve výuce této složce věnuje stejnou pozornost jako ostatním 

složkám 

3 %

Data z výzkumu1 ukazují, že učitelé mají zájem o hru jako o výkovou metodu a její

uplatnění ve výuce reálií. Organizace výuky v praxi ale naznačuje spíše opak, neboť hra se

v tomto typu výuky příliš nevyužívá a 50 % učitelů se ztotožňuje s tvrzením:

„Učitelé  využívají  hru ve  výuce  českých reálií  velmi málo.“  Viz obrázek 8 na následující

straně.

86 Výuková metoda „zajišťuje vztah mezi všemi působícími činiteli edukačního procesu a zprostředkovává
a zajišťuje dosažení edukačních cílů.“ (Maňák; Švec, 2004, s. 21.)
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Obrázek 8 – Výsledky dotazníkového šetření:

Využívání hry jako výukové metody ve výuce českých reálií.87

Učitelé ve hře nevidí výukovou metodu, která by přinášela alespoň takové výsledky,

jakých dosahují skrze běžně využívané a osvědčené metody.88 Jiní učitelé, kteří proti hře nic

nenamítají a rádi by ji ve výuce využívali, uvádí, že však nemají dobré zkušenosti s organizací

hry ve výuce a především s časovými podmínkami, které je ve výuce omezují.89 Toto tvrzení

zároveň dokládá obrázek 9.

Obrázek 9 – Výsledky dotazníkového šetření:

Učitelé nevyužívají hru ve výuce reálií z časových důvodů.90

Lze  namítnout,  že  za  problematikou  času  nestojí  pouze  obsáhlost  sylabu,  ale

i  schopnost/neschopnost  učitele  výuku  správně  rozplánovat,  připravit  a  při  její  realizaci

optimálně hospodařit s časem. 

87 5 = naprosto nesouhlasím.
88 Viz položka 2.
89 50 % učitelů souhlasí s výrokem:„Učitelé nevyužívají hru vevýuce reálií, protože na to nemají čas.“
90 Viz poznámka 84.
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K uplatňování hry jako výukové metody ve výuce českých reálií se učitelé vyjádřili

spíše  skepticky,  avšak  překvapivě  pozitivní  byla  data,  která  vzešla  z  položky,  v  níž  byl

zjišťován názor učitelů na hry, které by mohly být navrženy přímo pro výuku českých reálií.

Učitelé měli zhodnotit  hru určenou pro výuku reálií, jež by byla primárně zaměřena na

opakování či iniciaci tématu. Výsledky jsou následující:

 67 % učitelů hodnotí hru kladně, neboť „oživí výuku, zaktivní činnost studentů a navíc

jim napomůže, aby si informace snáz zapamatovali“

 16  %  učitelů  považuje  hru  za  „dobrý  nápad,  neboť  hra  výuku  oživí  a  umožní

studentům  se  odreagovat“,  dle  mého  názoru je  zde  ale  hra  vnímána  jen  jako

odpočinková činnost

 8 % učitelů hodnotí hru kladně, ale vzhledem k času, který hra vyžaduje jak po stránce

přípravy, tak po stránce realizace, ji raději nevyužívají 

 v 5 % se učitelé přiklánějí k názoru, že se: „hra neslučuje s jejich stylem vyučování,

zabírá mnoho času a navíc efektivita není srovnatelná s běžně užívanými metodami“,

a zbývající 4 % učitelů se vyjádřila následovně: „Je to dobrý nápad, neboť hra výuku

zaktivní a napomůže studentům v učení. Někdy však její užití postrádá účel.“

Hra výuku oživí a umožní studentům se odreagovat. 16 %

Hra výuku oživí, zaktivní činnost studentů a navíc 
jim pomůže, aby si informace snáz zapamatovali.

67 %

Hra vyžaduje čas na přípravu a zabírá také příliš mnoho
času ve výuce, což si nemůžu dovolit.

  8 %

Tento styl se neslučuje s mým stylem vyučování. 
Hra podle mě zabírá mnoho času a její efektivita není 
zdaleka taková jako u běžných výukových metod.

  4 %

Obrázek 10 – Výsledky výzkumného šetření:

Hodnocení hry jako výukové metody pro výuku českých reálií.
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5.1.3  Zhodnocení výzkumu1

Ačkoliv se názory na organizaci výuky různí, výsledky z výzkumu1 potvrzují, že si

jsou učitelé vědomi přítomnosti kulturní dimenze ve výuce, a proto se snaží reálie do výuky

zapojovat.

Ukazuje se, že je v praxi stále hojně zastoupen monologický výklad učitele, doplněný

popřípadě PowerPointovou prezentací. Aktivizační metody se ve výuce reálií využívají jen

v omezené míře, přičemž hra jako jedna z těchto metod je uplatňována ještě méně. Učitelé

uvádí, že příčinou této situace jsou časové podmínky, které jim neumožňují, aby ve výuce

uplatňovaly takové metody, které by mohly výukovou jednotku oživit, zaktivnily by činnost

studentů a zároveň by byly přínosné i z hlediska studijních výsledků. 

Ať  už  jsou  příčiny  této  skutečnosti  jakékoli,  nemyslím  si,  že  se  jedná  o  pádné

argumenty, které by měly hru z výuky českých reálií vyčleňovat. Ze získaných odpovědí od

učitelů  vyplývá,  že  je-li  výuka  českých  reálií  organizována  jako  součást  běžné  jazykové

výuky, nenaskýtá se učiteli příliš možností k tomu, aby ve výuce častěji uplatňoval aktivizační

metody,  natož pak hru. Osobní zkušenosti z praxe91 mě ale přesvědčují o tom, že i výuku

reálií  lze  organizovat  různými  způsoby  za  využití  nejrůznějších  metod  a  dokonce

i s uplatněním hry. Podmínkou však je dostatečná a důkladná příprava. Již v přípravné fázi

učitel  dokáže  usoudit,  zda  je  zvolená  činnost  ve  výuce  reálná,  jaké  organizační  formy

vyžaduje a kolik času bude na její realizaci potřeba. 

Přestože učitelé  potvrdili,  že se ve výuce českých reálií  hra příliš  často nevyužívá,

jejich zájem o hry zaměřené přímo na konkrétní témata z oblasti reálií byl patrný. Na těchto

datech  není  závislá  realizace  výzkumného  šetření2,  ale  lze  říci,  že  data,  která  vzešla

z výzkumu1, se stala vhodnou motivací pro jeho uskutečnění.

91 Spolupráce s ÚJOP UK Poděbrady.
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5.2  Výzkum2

Cílem výzkumu2 bylo navrhnout hry pro výuku českých reálií, realizovat je ve výuce,

analyzovat  je  a  zhodnotit  jejich  průběh  i  fungování.  Hry  byly  určeny  pro  opakování

a upevňování získaných poznatků a v několika případech také pro iniciaci tématu.

Vztah mezi výzkumem1 a výzkumem2

Výzkum2 byl vzhledem k tématu práce plánován bez ohledu na data, která vyplynou

z výzkumu1. Dotazníkové šetření však přineslo výsledky, které výzkum2 spíše podpořily. Jak

jsem již uvedla, učitelé ve výuce českých reálií spíše preferují běžné výukové metody před

metodami aktivizačními. Většina učitelů hodnotí učební materiály pro výuku reálií negativně,

v lepším případě je považuje za průměrné a nedostačující.  Výzkum2 tak získává značnou

podporu, obzvláště pak na základě tvrzení učitelů, v nichž kladně hodnotí návrh na tvorbu her

přímo pro výuku českých reálií. 

Hra se v těchto hodnoceních jeví jako přínosná výuková metoda, která dokáže zpestřit

výuku,  umožní  studentům se odreagovat  a  zároveň  může  přispět  k  tomu,  aby si  studenti

probírané a probrané učivo lépe zapamatovali. 

Dalším  pozitivem,  které  též  přispělo  k  realizaci  výzkumu2,  byly  pestré  reakce

respondentů,  jimiž  měli  ohodnotit  vznik  potenciální  příručky  pro  učitele,  která  by  mimo

tematicky  rozmanité  lekce  obsahovala  také  hry  a  aktivity  pro  výuku  reálií.  Některé

z komentářů cituji níže.

„Bylo by to  velmi přínosné,  avšak nejsem si  jistá,  zda by většina  učitelů  příručku

uvítala. Podle mého názoru ještě stále převládají ti učitelé, kteří se raději drží přesně dané

struktury hodiny a aktivizačních metod při výuce se obávají.“92

92 Komentář opět potvrzuje fakta, která byla již řečena, a rovněž se shoduje s mými předpoklady.
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„Myslím si, že pokud jde o výuku reálií - učitelé se na ni zaměřují o poznání méně.

Možná kvůli nedostatku kreativity, ale také snad proto, že pokud vím, aktivity a hry čerpají

z různých zdrojů, což z počátku samozřejmě zabere dost času, který ne každý chce obětovat.

Metodická příručka by byla zvlášť prospěšná pro začínající učitele čjc93, ale také samozřejmě

pro zpestření výuky učitelů, kteří už v tomto oboru mají letité zkušenosti. Jsem zastánkyní

toho, aby reálie, pokud je to možné, byly samostatným předmětem, učitel tak není limitován

časem (aby stihl prezentaci gramatiky atd.). Učitel se může plně věnovat zvolenému tématu,

do toho začlenit  příslušné aktivity,  hry,  taková výuka bude zajímavější,  než  nudný výklad

formou přednášky. Zdrojů aktivit a her není nikdy dost, každý si stejně zvolí ty, které se mu

líbí a v praxi osvědčí.  S touto metodickou příručkou bych jistě pracovala, už jen v rámci

rozšíření portfolia aktivit.“94

Navržení výzkumné otázky

I přes snahu seznámit se s co největším počtem výzkumných šetření vztahujícím se

k otázkám,  které  byly  v mé práci  stanoveny u výzkumu2,  mi  nejsou podobná výzkumná

šetření  známa.  Mezi  uskutečněnými  výzkumy  lze  zmínit  ty,  jež  se  zabývaly  využíváním

autentického materiálu ve výuce reálií95 či uplatněním reálií v učebnicích češtiny pro cizince. 

Zajímavý  výzkum  v  této  oblasti  představuje  výzkum  Hasila,  který  se  uskutečnil

v letech 2009/2010. Do tohoto průzkumu byly zapojeny univerzity nejen v České republice,

ale  i  v  Německu,  Rakousku  a  Ukrajině.  Cílem  výzkumu  bylo  zjistit,  jaké  jsou  znalosti

kulturně historických frazeologických jednotek u zahraničních studentů bohemistiky v České

republice a v zahraničí. Kromě Hasila se problematikou českých reálií zabývá mnoho dalších

autorů,  například  Bischofová,  Hrdlička,  Confortiová,  Cvejnová  či  Poláčková96.  Ze

zahraničních autorů lze zmínit jména Balowskyho, Savchenko, Englunda a dalších. 

93 Učitelé češtiny jako cizího jazyka.
94 Citace názorů z výzkumu1.
95 Touto problematikou avšak v anglickém prostředí se zabývají také autoři Tomalin a Stempleski v publikaci 

Culural awareness, 1993. Ačkoliv práce není navrhována pro výuku českých reálií, je možné aktivity využít.
96 Poláčková realizuje mimo jiné také letní školu „Čeština a česká kultura“.
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Výzkumné otázky pro výzkum2 byly stanoveny následovně:

„Napomáhají navržené hry pro výuku českých reálií k zapamatování učiva?“

„Jsou hry pro studenty zajímavé a přínosné, nebo je považují za ztrátu času?“

Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek v tomto typu výzkumu tvořili dospělí studenti češtiny jako druhého

jazyka, kteří studovali na letním měsíčním kurzu v České republice. Některé hry (jak je patrné

v  kapitole  6)  jsou  primárně  navrženy  pro  studenty  na  jazykové  úrovni  A1/A2,  jiné  pro

studenty na úrovni B1/B2.  Je to z toho důvodu, že hry byly realizovány v heterogenních

skupinách. Skupiny sestávaly ze studentů na jazykové úrovni A1–B2, přičemž u některých

skupin se jednalo o běžnou jazykovou výuku, u některých skupin byla výuka zaměřena na

české reálie (převážně u skupin B1/B2). Počet studentů ve skupinách nepřesáhl 16 studentů.

Předvýzkum

V této fázi byly zajištěny podmínky pro plánovaný výzkum. Prostředí, ve kterém mělo

probíhat výzkumné šetření, mi bylo známé, neboť s ÚJOP v Poděbradech spolupracuji již

4 roky. Nebylo proto nutné seznamovat se s organizací výuky, a mohlo se přistoupit k další

fázi výzkumu, v níž jsem písemnou formou požádala vedení ÚJOPU o svolení k provedení

výzkumu. Na základě souhlasu paní ředitelky bylo možné předvýzkum a výzkum uskutečnit.

Výzkumu předcházel předvýzkum her a výzkumných nástrojů. Předvýzkum proběhl

v ÚJOP UK, konkrétně ve výuce češtiny pro dospělé cizince na Letní škole slovanských studií

v Poděbradech (2012), na Kurzu češtiny pro krajany v Dobrušce (2012) a v průběhu ročního

přípravného studia češtiny pro cizince v Poděbradech (2012/2013).
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V předvýzkumu se ověřoval nejen průběh navržené hry, ale i její funkčnost z hlediska

studijních  výsledků.  To  se  zjišťovalo  prostřednictvím didaktických  testů,  které  byly

studentům zadávány před hrou a po hře. Testy byly koncipovány ve formě multiple choice,

spojování,  doplnění  krátkých  odpovědí,  křížovky  atp.  Čas  na  vypracování  byl  stanoven

v limitu 5–10 minut.

Pro hodnocení her byl sestaven dotazník. Ovšem vzhledem k tomu, že byl dotazník

využit již ve výzkumu1, jsem považovala za vhodnější obměnit řadu zvolených výzkumných

nástrojů  ve  výzkumu2  a  navíc  se  i  v  průběhu  předvýzkum  (viz  níže)  ukázalo,  že  tento

dotazník není vhodný97 pro přínos očekávaných dat. Z těchto důvodů jsem přistoupila k volbě

hodnotící škály, která byla pro studenty jednodušší. Studenti neměli problém s porozuměním,

mohli  hru  hodnotit  bez  pomoci  učitele  a  vyplnění  tohoto  hodnocení  nevyžadovalo  příliš

mnoho času. Z hlediska analýzy získaných dat byl tento způsob hodnocení také vhodnější,

neboť kladné/neutrální/záporné hodnocení bylo patrné na první pohled.

Uvažovala jsem také o pořízení videonahrávek z průběhu her. Návrh jsem ale zavrhla,

neboť se v předvýzkumu objevily překážky, které natáčení her znemožnily. Jedním z důvodů

bylo nespontánní chování studentů při hře. V některých skupinách bylo nahrávání striktně

odmítnuto a vyžadovaná administrativa realizaci her rovněž komplikovala, neboť studenti by

museli  svým podpisem souhlasit  s  realizací  „experimentu“  a  já  jako osoba odpovědná za

výzkum bych se musela podpisem zavázat, že využití dat nepoškodí zúčastněné osoby.

5.2.1  Popis výzkumných metod a nástrojů

Na základě zkušeností  z předvýzkumu byly navrženy výzkumné nástroje a hry pro

finální  podobu výzkumu2,  který byl  poté realizován ve výuce dospělých cizinců na Letní

škole slovanských studií v Poděbradech v roce 2013. 

Ve výzkumu2 byly využity 3 výzkumné nástroje: didaktický test před hrou a po hře,

„deník učitele“, do něhož učitel zanášel poznámky v průběhu hry, a hodnotící škála o šesti

položkách. V této škále studenti přiřazovali položkám hodnotu dle vlastního uvážení. 

97 Dotazník je obtížně sestavitelný, neboť by mu měli porozumět studenti na všech jazykových úrovních. Navíc
se v předvýzkumu ukázalo, že ne všichni studenti pochopili zadání. Dotazník je také více časové náročný.
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Protože hodnotící škály nebyly pro porozumění ani vyplnění obtížné, pohyboval se časový

limit pro zhodnocení her rozmezí 5–10 minut. Hodnotící škála a testy měly zprostředkovat

informace  o  fungování  a  studijní  přínosnosti  her  pro  studenty.  Reflexe  po  hře  poté

zprostředkovala konkrétnější názory studentů, které si učitel rovněž poznamenal do „deníku“.

Ze všech využitých výzkumných nástrojů měla být získána data, z nichž lze vytěžit odpověď

na otázku výzkumu2.

5.2.2  Nástroje ke sběru a analýze dat 

Ke shromažďování  dat  posloužily  záznamové  (analýzové)  tabulky,  tj.  tabulky  pro

kódování informací z didaktických testů a hodnotících škál. Z těchto tabulek vyplynulo, jak

byly hry hodnoceny studenty a jakých výsledků studenti dosahovali v testech před hrou a po

hře. Poznámky z deníku učitele při analýze jednotlivých her posloužily jako zdroj informací

k sepsání komentáře a závěru.

Systém kódování dat do záznamových tabulek probíhala následovně. Jednotlivé chyby

vyskytující se v testech před hrou a po hře byly přenášeny do analyzační tabulky, poté byly

sečteny a  procentuálně  vyjádřeny.  Do pravé  horní  části  tabulky byly  přeneseny výsledky

z hodnotících škál. Pod toto převážně číselné vyobrazení byl doplněn komentář vycházející

z dat „deníku učitele“. Na rozdíl od výsledků z hodnotících škál, které byly do záznamové

tabulky zapisovány heslovitě,  byl  komentář učitele i celkový závěr vytvořen jako souvislý

text. Tato forma se pro jevila jako nejpřehlednější a pro učitele hodnotnější. 
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5.2.3  Výběr her pro výuku českých reálií

Hry jsou prezentovány na základě tematických oblastí SERRJ, ke kterým se vztahují.

Pořadí her rovněž koresponduje s pořadím oblastí,  jak je uvádí SERRJ (Každodenní život

v ČR, Životní  podmínky v ČR, Mezilidské  vztahy,  Hodnoty,  víra  a  postoje,  Společenské

konvence, Společenské normy řečového chování, Rituály a obyčeje98).

 Hry byly vytvářeny na základě potřeb a zájmu studentů a s ohledem na témata a učivo

probírané v kurzech. Při výběru byly rovněž zohledněny časové, materiální, prostorové a jiné

podmínky. Hry nejsou navrženy pro všechny jazykové úrovně dle SERRJ (A1–C2) a nejsou

zaměřeny  na  výuku  studentů  hovořících/nehovořících  slovanským/neslovanským jazykem.

Toto  kritérium  nebylo  možné  zajistit,  neboť  výzkumný  vzorek  vždy  tvořila  heterogenní

skupina  studentů.  Hry  byly  tedy  realizovány  ve  skupinách  o  různém  počtu  studentů

s rozmanitými národnostmi i věkovými kategoriemi.

Vzhledem k časovým podmínkám a zkušenostem byly hry navrženy tak,  aby svou

délkou nepřesahovaly 30 minut. Důvodem je nejen atraktivnost, na které hra ztrácí, je-li jí

věnováno  příliš  mnoho  času,  ale  také  pokles  energie  a  zaujetí  na  straně  studentů.

Prezentované  hry  jsou  určeny  k  opakování,  upevnění,  případně  prohloubení  znalostí

a v několika případech také k iniciaci tématu ve výuce.

Jsem si vědoma toho, že se prezentované hry orientují spíše na faktografické poznatky

z  českých  reálií,  nicméně  to  neznamená,  že  se  vnitřním  reáliím  nevěnuji.  Je  nutné  si

uvědomit, že ačkoliv hru vnímám jako vhodnou výukovou metodu, není možné ji aplikovat na

všechna témata a stejně tak ji není možné realizovat ve výuce za každou cenu. Vše navíc

velmi závisí na cílové skupině a jiných podmínkách a faktorech, které výukový proces utváří.

Mým cílem nebylo navrhnout hry, které by se ve stejném měřítku zaměřovaly na reálie vnější

a vnitřní, nýbrž dokázat, že i ve výuce českých reálií lze využívat hru jako výukovou metodu,

přičemž její uplatnění bude pro výuku vhodné a přínosné.

98 Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2002, s. 104–105.
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Uvědomuji si, že pro kvalitní a obecně platný výzkum by bylo nutné testovat hry ve

větším počtu tříd, ale situace není jednoduchá. Hra musí být zapojena do tematického celku

a není možné ji včlenit do výuky izolovaně. Navržené hry by měly plynule navazovat na téma

výuky, případně by měly téma výuky předjímat. Z těchto a jiných důvodů proto není snadné

domluvit se s učiteli na realizaci her ve výuce. Učitel by musel vědět, kdy budou dané téma

probírat, navíc vkládání testů a hodnotících škál zabírá ve výuce čas, hodnocení her mohou

být zkreslena vztahem studentů k učiteli a jeho celkové organizaci výuky atd. Výzkum byl

navíc náročný i z toho hlediska, že si učitel musel zaznamenávat své postřehy do „deníku“.

Čas plánovaný pro realizaci  hry se tak vždy prodloužil  a ne každý vyučující  byl  ochoten

takovýmto způsobem hru ve výuce testovat.

Předpoklady a očekávání

Od výzkumu2 jsem očekávala, že se budou studenti her účastnit, a nebude jim činit

problém ani  vyplnění  testů  ani  hodnotících  škál.  Předpokládám,  že si  studenti  neodnesou

z výuky veškeré  informace,  a  to  ani  díky hře,  ale  jsem toho názoru,  že  se  hra podílí  na

upevňování nových či stávajících poznatků. Zároveň se domnívám, že hra při svém průběhu

ovlivňuje celou osobnost studenta, a působí taktéž na jeho prožívání. Emoce, které jsou při

hře  u  studenta  přítomny,  mohou  v  budoucnu  pomoci  při  rozvzpomínání  se  na  konkrétní

informace. Hra má zároveň schopnost opětovně „oživit“ zážitky a zkušenosti s hrou spojené. 
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5.2.4  Analýza výsledků výzkumu2

Tabulka 3 – Hodnocení hry „Kvarteto v české kuchyni“ (viz příloha č. 5)

POČET

CHYB

v testu

POČET CHYBUJÍCÍCH

STUDENTŮ V TESTU

PŘED HROU

POČET CHYBUJÍCÍCH

STUDENTŮ 

V TESTU PO HŘE

ZHODNOCENÍ HRY STUDENTY

(12 studentů A1)

0 0 0 Hra:

- byla originální a zpestřila výuku

- získala 75 % kladných hodnocení 

- příliš nezaujala 4 studenty, ti ji 

zhodnotili spíše na neutrální ose

- nebyla považována za ztrátu času

- byla doporučena k opětovnému 

využití ve výuce reálií 

1 0 / / 2

2 / / 2 / / / / / / 6

3 / / 2 / / / 3

4 / / / / 4  / 1

5 / / / / 4 0

6 0 0

Celke

m

(%)

0 – 3 chyby 33  0 - 3 chyby 92 75 – 100 % 8

+/- 50 % 4
4 > chyby 67 4 > chyby 8

< 50 % 0

Komentář učitele

Studenti bez problému porozuměli  pravidlům hry a dodržovali je v celém průběhu.

Studenti přivítali změnu stylu práce. Z jejich reakcí byl patrný zájem, a to především proto, že

měli  možnost pracovat ve skupinách, byli  aktivními činiteli  ve výuce a byl  jim poskytnut

prostor nejen pro uvolnění a také pro spontánní projev. Hra byla kladně ohodnocena také na

základě  grafického  ztvárnění,  neboť  zabránila  vytvoření  si  mylné  představy  o  určitém

pokrmu/nápoji. Obrázky vzbuzovaly různé asociace a pocity, které mohou být do budoucna

významné,  neboť  mohou  napomoci  při  vybavování  si  názvů pokrmů,  které  se  do  paměti

uložily díky určité situaci a určitému pocitu, ať už libosti či nelibosti. Reflexe, která proběhla

po hře, přiměla studenty ke konverzaci na téma „jídlo naší kultury“.

Závěr

Hra  se  osvědčila  jako  vhodná  opakovací  hra,  která  navíc,  jak  dokládají  výsledky

didaktických  testů,  napomohla  upevnit  a  prohloubit  stávající  znalosti.  Hra  byla  zároveň

zajímavým zpestřením ve výuce a přiměla studenty k aktivnímu podílení se na výuce.
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Tabulka 4 – Hodnocení hry „Černý Petr“ (viz příloha č. 6)

POČET

CHYB

v testu

POČET CHYBUJÍCÍCH

STUDENTŮ 

V TESTU PŘED HROU

POČET CHYBUJÍCÍCH

STUDENTŮ 

V TESTU PO HŘE

ZHODNOCENÍ HRY STUDENTY

(10 studentů A2/B1)

0 / 1 / / / / 4 Hra:

- byla sice originální, ale nezaujala 

studenty natolik, aby ji doporučili pro

opětovné využití ve výuce reálií

- hra studenty nenudila, ale zároveň si

nemyslí, že je hra vhodným 

aktivizačním prostředkem do výuky

1 / / 2 / / / / 4

2 / 1 / 1

3 / / / / 4 / 1

4 / / 2 0

Celkem

(%)

0 – 3 chyby 80  0 - 3 chyby 100 75 – 100 % 5

+/- 50 % 4
4 > chyby 20 4 > chyby 0

< 50 % 1

Komentář učitele

Problém u hry nastal již při vysvětlování pravidel. Pro některé studenty byl systém hry

zpočátku nejasný a u některých skupin se hra neobešla bez komplikací a byla nutná pomoc

učitele. Během hry nebyly zpozorovány projevy zábavy či odreagování. Celková atmosféra

evokovala  pocit  neutrálnosti,  v  některých  případech  jsem  dokonce  pozorovala  rozpaky

a zřejmě nepochopení záměru hry, což se také v závěrečné reflexi potvrdilo. Potýkala jsem se

tudíž s otázkou, zda není propojení hry a daného tématu příliš  „násilné“ a zda by nebylo

vhodnější  propracovat  hrací  karty  lépe  a  doplnit  je  obrázky.  Rozpačitost  a  tudíž

i nespontánnost způsobily, že se studenti nemohli vžít do hry a strávili nad hrou mnohem delší

čas, než jsem původně předpokládala. Realizace hry se tak ukázala jako časově náročná.

Závěr

Vzhledem  k  tomu,  že  již  v  testech  před  hrou  nebyl  zaznamenán  velký  počet

chyb, nelze s určitostí tvrdit, že hra napomohla k upevnění či prohloubení poznatků. Hra byla

pro  většinu  studentů  zajímavá,  avšak  vzhledem  k  výsledkům  z  hodnotících  škál

a k poznatkům, které vyplynuly z vlastního pozorování, bych hru v propojení s tímto tématem

nedoporučila. Pro zkvalitnění hry by bylo zapotřebí důkladněji ji propracovat, vysvětlovat její

pravidla demonstrativně a doplnit ji vhodnými pre-/postaktivitami.
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Tabulka 5 – Hodnocení hry „Sváteční domino“ (viz příloha č. 7)

POČET

CHYB

v testu

POČET CHYBUJÍCÍCH

STUDENTŮ 

V TESTU PŘED HROU

POČET CHYBUJÍCÍCH

STUDENTŮ 

V TESTU PO HŘE

ZHODNOCENÍ HRY

STUDENTY

(15 studentů A2)

0 0 / / 2 Hra:

- byla originální, zpestřila výuku

- získala od 14 studentů kladné 

hodnocení a pouze 1 student ji 

zhodnotil neutrálně až negativně

- nebyla označena za ztrátu času

- byla studenty doporučena pro 

opětovné využití ve výuce reálií

1 / 1 / / / / / 5

2 / / 2 / / / / / / / 7

3 / / / / 4 / 1

4 / / / / / 5  0

5 / / / 3 0

Celkem

(%)

0 – 3 chyby 47 0 - 3 chyby 100 75 – 100 % 14

+/- 50 % 1
4 > chyby 53 4 > chyby 0

< 50 % 0

Komentář učitele

Studenti  neměli  problém  s  porozuměním  pravidlům  hry.  Osvědčila  se  práce  ve

dvojicích.  Studenti  byli  aktivní,  pracovali  rychle,  v  jejich  výrazu  bylo  patrné  napětí,  ale

i  radostná  činnost.  Prostor  pro  spontánní  projev studenty motivoval  ke  konverzaci,  v  níž

studenti  porovnávali  své  svátky  a  tradice.  Pouze  v  případě  jednoho  studenta  byla  patrná

pasivita. Tento student pouze přihlížel, aktivně se příliš nezapojoval a nechal spoluhráče, aby

hru vyřešil.

Závěr

Hra se osvědčila pro její jednoduchá pravidla, která studenti znali již z běžné výuky.

Hra  je  vhodná  také  z  hlediska  časové  dotace,  neboť  s  ní  nejsou  spojené  žádné  náročné

přípravy ani organizace a i její průběh je časově nenáročný. Rovněž výsledky didaktických

testů potvrdily, že je hra vhodnou metodou pro opakování a upevnění poznatků. Hra je také

vhodná z hlediska jejího dalšího využití v běžné jazykové výuce, neboť ji lze využít k nácviku

čtení  řadových číslovek a  data.  Tato hra není  vhodná jen pro opakování  učiva,  ale  lze ji

doporučit také jako prostředek k iniciaci tématu.
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Tabulka 6 – Hodnocení hry „Sousedi“ (viz příloha č. 15)

POČET

CHYB

v testu

POČET CHYBUJÍCÍCH

STUDENTŮ 

V TESTU PŘED HROU

POČET CHYBUJÍCÍCH

STUDENTŮ 

V TESTU PO HŘE

ZHODNOCENÍ HRY

STUDENTY

(9 studentů A2)

0 0 0 Hra:

- byla originální, zpestřila výuku

- získala převážně kladné 

hodnocení, avšak 2 studenti ji 

zhodnotili spíše neutrálně

- nebyla označena za ztrátu času

- byla studenty doporučena pro 

opětovné využití ve výuce reálií

1 0 / / / 3

2 0 / / / / 4

3 / / / / 4 / / 2

4 / / / 3 0

5 / / 2 0

Celkem

(%)

 0 – 3 chyby 44  0 - 3 chyby 100 75 – 100 % 7

+/- 50 % 2
4 > chyb 56 4 > chyb  0 

< 50 % 0

Komentář učitele

Studenty zaujala forma hry,  která se lišila od her, které jsem do té doby ve výuce

využívala.  Studenti  neměli  problém  s  porozuměním  pravidlům.  Hra  rovněž  vyžadovala

logické  myšlení,  soustředění,  systematickou  činnost  a  tudíž  zapojení  osobních  zkušeností

s texty tohoto typu. Forma hry studenty oslovila a vtáhla je do děje. Ve výrazech studentů

byla znát nervozita, neboť forma hry nutila studenty k rychlým reakcím a k vybavování si

informací  v  co  možná  nejkratším  čase.  Vznikla  tak  dokonalá  soutěžní  atmosféra,  která

výukovou jednotku proměnila  téměř v „bitevní pole“.  O to větší  uvolnění následovalo po

reflexi, při níž se studenti dokonale odreagovali a projevili zájem o informace o osobnostech

umístěných na českých bankovkách. 

Závěr

Hra  přinesla  pozitivní  výsledky,  o  čemž  nevypovídají  jen  výsledky  testů,  ale

i hodnocení studentů a pozorování učitele. Z hlediska didaktických výsledků hra posloužila

k opakování a prohlubování znalostí a schopností a zároveň se stala atraktivním prostředkem

pro rozvoj všech řečových dovedností.
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Tabulka 7 – Hodnocení hry „Když se řekne“ (viz příloha č. 8)

POČET

CHYB

v testu

POČET CHYBUJÍCÍCH

STUDENTŮ

V TESTU PŘED HROU

POČET CHYBUJÍCÍCH

STUDENTŮ

V TESTU PO HŘE

ZHODNOCENÍ HRY STUDENTY

(8 studentů C1)

(12 studentů B1/B2)

0 0 / / / / 4 Hra ve skupině C1:

- získala kladné hodnocení, ale byla pro 

studenty na této úrovni příliš 

jednoduchá, a tudíž ztrátou času

Hra ve skupině B1/B2:

- byla originální, zpestřila výuku

- získala kladné hodnocení, 3 studenti ji 

považovali za průměrnou 

a 1 student ji zhodnotil negativně

- nebyla pro studenty ztrátou času

- alespoň 50 % studentů ji doporučilo

k opětovnému využití ve výuce reálií

1 0 / / / / / 5

2 / / / 3 / / 2

3 / / / / / 5 / 1

4 / / / 3 0

5 / 1 0

6

Celke

m

(%)

0 – 3 chyby 67  0 - 3 chyby 100 75 – 100 % 8

+/- 50 % 3
4 > chyb 33 4 > chyb 0

< 50 % 1

Komentář učitele

Ačkoliv  se  hra  jevila  bezproblémově  a  studenti  porozuměli  pravidlům,  která

dodržovali v průběhu hry, vypozorovala jsem negativa ve spojitosti s časovou dotací. Ta se

projevila při provádění reflexe, neboť bylo zapotřebí, aby se jí vymezilo alespoň 30 minut.

Dle mého názoru se jedná o příliš mnoho času na to, aby byla hra ve výuce využívána. Na

druhé straně představuje zajímavou činnost, v níž je obsažena řada prostředků pro upevňování

dosavadních znalostí a rozšiřování slovní zásoby.

Závěr

Hra  měla  pozitivní  vliv  na  studijní  výsledky,  což  dokládají  vzešlá  data  z  testů.

Hodnocení studentů považuji za neutrální, avšak hru přesto doporučuji. Tato hra je vhodným

učebním prostředkem, ale vytváření hracího plánu je časově náročné, což učitelé neocení.
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Tabulka 8 – Hodnocení hry „Pravda/lež“ (viz příloha č. 9)

POČET

CHYB

v testu

POČET CHYBUJÍCÍCH

STUDENTŮ

V TESTU PŘED HROU

POČET CHYBUJÍCÍCH

STUDENTŮ

V TESTU PO HŘE

ZHODNOCENÍ HRY

STUDENTY

(8 studentů B1)

0 0 0 Hra:

- byla originální, zpestřila výuku

- získala kladné hodnocení až na 

vyjádření 2 studentů, které hra 

příliš nenadchla, a k opětovnému 

využití ve výuce reálií by ji 

nedoporučovali

1 0 / / 2

2 / 1 / / / / 4

3 / / 2 / / / 2

4 / / / / 4 0

5 / 1 0

Celkem

(%)

0 – 3 chyby 37 0 - 3 chyby 100 75 – 100 % 6

+/- 50 % 2
4 > chyb 63 4 > chyb 0

< 50 % 0

Komentář učitele

Hra nemá náročná pravidla a také z hlediska potřebného času na realizaci je optimální.

Časová dotace hry vždy závisí na počtu pověr a zvyků, které si učitel připraví. Se stejnými

obrázky  a  texty  lze  provést  tři  kola,  což  zajišťuje,  že  si  většinu  z  pověr/zvyků  studenti

skutečně zafixují. Navíc se ukázalo, že je hra pro studenty o to poutavější a humornější, když

se chybuje neustále ve stejných případech.

Chování  studentů  při  hře  bylo  překvapivě  ukázněné  (očekávala  jsem větší  „šum“,

neboť  ten  nastává  zpravidla  vždy,  když  mohou  studenti  opustit  svá  místa

v lavicích a aktivně se pohybují po třídě). V projevech studentů bylo patrné uvolnění, dobré

naladění a soutěžní napětí.

Závěr

Hra se osvědčila jako vhodný prostředek i do výuky reálií, přičemž to dokazují nejen

výsledky testů, ale i vyjádření studentů a pozorování studentů. Hra je atraktivní využívá-li se

v druhé části výuky, neboť výukovou jednotku značně oživí. Na druhé straně lze však uvést

také negativa, k nimž patří počet studentů, neboť by měl být sudý a spíše nižší.
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Tabulka 9 – Hodnocení hry „Šifrované přísloví“ (viz příloha č. 10)

POČET

CHYB

v testu

POČET CHYBUJÍCÍCH

STUDENTŮ 

V TESTU PŘED HROU

POČET CHYBUJÍCÍCH

STUDENTŮ 

V TESTU PO HŘE

ZHODNOCENÍ HRY

STUDENTY

(11 studentů B1)

0 0 / / 2 Hra:

- byla originální, zpestřila výuku

- získala kladné hodnocení,

- potýkala se také i s negativními 

názory, a to u 3 studentů, ti ji 

hodnotili negativně

- byla doporučena k opětovnému 

využití ve výuce reálií, ale jen

v případě 8 studentů z 11

1 / / 2 / / / 3

2 / / / 3 / / 2

3 / / / / 4 / / / 3

4 / / 2 / 1

Celkem

(%)

0 – 3 chyby 82 %  0 - 3 chyby 90 75 – 100 % 8

+/- 50 % 1
4 > chyb 18 4 > chyb 10

< 50 % 2

Komentář učitele

Během hry se studenti chovali ukázněně a v jejich výrazech bylo patrné zaujetí, které

vyvolalo  grafické  zpracování  hry.  Průběh  hry  byl  dynamický,  což  studenty  stimulovalo

k rychlé aktivní činnosti, která je „dokázala vtáhnout“ do děje. Pouze dva studenti ze skupiny

se odmítli hry účastnit, přičemž jeden student ze zdravotních důvodů a druhý student důvod

neuvedl. Tito studenti se stali pozorovateli a dohlíželi na dodržování pravidel.

Závěr

Hra není  časově náročná a  není  limitována ani  počtem studentů.  Projevila  se  jako

vhodná pomůcka pro zpestření výuky, ale i jako originální prostředek k opakování a upevnění

učiva.  Z pozorování  učitele  rovněž vyplývá  kladná hodnota,  neboť hra dokázala  studenty

zaujmout,  studenti  se mohli  odreagovat a byl  jim poskytnut dostatečný prostor pro vlastní

spontánní projev. Hra naplnila má očekávání, a proto ji mohu pro výuku reálií doporučit. 
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Tabulka 10 – Hodnocení hry „Gesto-pexeso“99

POČET

CHYB

v testu

POČET CHYBUJÍCÍCH

STUDENTŮ

V TESTU PŘED HROU

POČET CHYBUJÍCÍCH

STUDENTŮ

V TESTU PO HŘE

ZHODNOCENÍ HRY

STUDENTY

(16 studentů B1)

0 / 1 / / / 3 Hra:

- zpestřila výuku

- získala kladné hodnocení

- u 5 studentů se nesetkala se 

zájmem, byla spíše nezábavná 

- byla většinou doporučena

k opětovnému využití ve výuce

1 / / 2 / / / / / / / 7

2 / / 2 / / / / / 5

3 / / / / / / 6 / 1

4 / / / / 4 0

5 / 1 0

Celkem

(%)

0 – 3 chyby 69 0 – 3 chyby 100 75 – 100 % 11

+/- 50 % 4
4 > chyb 31 4 > chyb 0

< 50 % 1

Komentář učitele

Vysvětlení pravidel hry je zpočátku náročné a je vhodné využívat názorných ukázek.

Během hry byla však pravidla rychle pochopena a hra se tak obešla bez komplikací. Z projevů

a výrazů studentů bylo znatelné zaujetí hrou, neboť všichni projevili zájem vyzkoušet si různé

role.  Při  hře  tak  převládala  příjemná  atmosféra,  která  studentům  umožnila  spontánně  se

projevit a využít svých osobních znalostí, schopností, dovedností a zkušeností.

Negativem hry je její časová náročnost a nároky na organizaci, neboť je vhodné, je-li

ve skupině větší počet studentů. Při testování hry bylo přítomno 16 studentů, což se ukázalo

být optimální. 

Závěr

Hra splnila má očekávání. Kromě zpestření výuky a fixace poznatků (69 % x 100 %),

vyžaduje  aktivní  zapojení  studentů,  spolupráci  a  soustředění.  Díky  verbalizaci  gest

mimických projevů dochází k rozvoji slovní zásoby a zdokonalování řečových dovedností.

Hra není náročná z hlediska materiální přípravy a lze ji adaptovat i na jiná témata.

99 Hra nemá přílohu.
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Tabulka 11 - Hodnocení hry „Nejdříve navštívíme“ (viz příloha č. 11)

POČET

CHYB

v testu

POČET CHYBUJÍCÍCH

STUDENTŮ 

V TESTU PŘED HROU

POČET CHYBUJÍCÍCH

STUDENTŮ

V TESTU PO HŘE

ZHODNOCENÍ HRY

STUDENTY

(8 studentů A2)

0 0 / 1 Hra:

- byla ohodnocena neutrálně

- nelze říci, že výuku zpestřila, a 

stejně tak ji nelze považovat za 

výukový prostředek, 

který studenty vtáhl do děje

- byla většinou doporučena

k opětovnému využití ve výuce

1 / 1 / 1

2 / 1 / / 2

3 / / / 3 / / / 3

4 / / 2 / 1

5 / 1 0

Celkem

(%)

0 – 3 chyby 63  0 - 3 chyby 87 75 – 100 % 4

+/- 50 % 3
4 > chyb 37 4 > chyb 13

< 50 % 1

Komentář učitele

Výsledky  testů  mě  nepřesvědčily  o  tom,  že  by  hra  výrazněji  napomáhala

k  fixaci  informací.  Na  druhé  straně  je  také  na  vině  to,  že  se  jednalo  o  skupinu  spíše

„pasivnějších“  studentů,  kteří  se  na  informace  při  hře  (dle  mého  pozorování)  příliš

nesoustředili.  Pozorování ve mně vyvolávalo pocity,  že se studenti  nenudí, ale zároveň že

v nich hra nevzbuzuje ani pocity napětí a ani je nestimuluje k aktivnější činnosti. Celkový

přístup studentů ke hře byl od začátku neutrální až pasivní, což se dle mého názoru projevilo

také na výsledcích testů.

Závěr

Dle hodnocení studentů je hra zajímavá a je vhodná pro opakování probírané látky

i nácvik výslovnosti. Domnívám se ale, že by bylo vhodné doplnit hru dalšími rozvíjejícími

aktivitami a tuto hru zvolit spíše jako iniciační a poté možná i jako opakovací.100 

100  Mezi další aktivity, kterými je možné toto téma oživit, patří hry uvedené v příloze 12 – Královská cesta, 13
– Cestovní deník, případně adaptovat tuto hru na princip hry Pravda/lež (viz příloha č. 9).
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Tabulka 12 – Hodnocení hry „Návštěvníci“ (viz příloha č. 14)

POČET

CHYB

v testu

POČET CHYBUJÍCÍCH

STUDENTŮ 

V TESTU PŘED HROU

POČET CHYBUJÍCÍCH

STUDENTŮ 

V TESTU PO HŘE

ZHODNOCENÍ HRY

STUDENTY

 – 14 studentů B1

0 0 / / 2 Hra:

- zpestřila výuku

- ve více jak 50 % se setkala

s kladným hodnocením a pouze

v případě 5 studentů byla hra 

považována spíše za ztrátu času

/ 1 / / / / / 5

2 / / / 3 / / / / 4

3 / / / 3 / / 2

4 / / / 3 / 1

5 / / / / 4 0

Celkem

(%)

0 – 3 chyby 50  0 - 3 chyby 92 75 – 100 % 9

+/- 50 % 5
4 > chyb 50 4 > chyb 8

< 50 % 0

Komentář učitele

Pravidla hry nebyla náročná, a proto nečinila studentům obtíže ani v jejich dodržování.

Dle mého pozorování hra studenty zaujala, což bylo patrné z jejich aktivní participace na

výuce, jejich výrazů i spontánních projevů. Studenti se u hry, především u pantomimy dobře

bavili a časový limit přesýpacích hodin je stimuloval k rychlým reakcím. 

Závěr

Hra je časově náročná na přípravu, na materiální vybavení i při realizaci, avšak jejím

pozitivem je dynamičnost, kooperace, vznik rozmanitých emocí, které mohou napomáhat při

zapamatování si informací, rozvoj dovedností (mluvení, poslech a čtení) a velkým kladem je

také možnost přepracování hry na širokou škálu tematických okruhů. Studenti zhodnotili hru

i její průběh kladně a také výsledky testů potvrdily, že se hra zasloužila o upevnění poznatků

a  zdokonalení  znalostí  a  dovedností  studentů.  Hru  je  vhodné  využívat  ke  komplexnímu

opakování v případě, kdy je ve výuce dostatek času pro činnosti podobného druhu.
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5.2.5  Interpretace výsledků výzkumu2

Záznamové tabulky (viz předchozí kapitola) přináší informace o tom, zda se navržené

hry  osvědčily/neosvědčily  ve  výuce.  Tato  data  zároveň  poskytují  odpověď  na  stanovené

výzkumné otázky.

Tabulka 13 - Shrnutí výsledků výzkumu2

NÁZEV HRY

POZITIVNÍ ZMĚNA

STUDIJNÍCH

VÝSLEDKŮ

KLADNÉ 

HODNOCENÍ

STUDENTŮ 

ZÁVĚREČNÉ

HODNOCENÍ

UČITELE +/–

Kvarteto 59 % 67 % +

Černý Petr 20 % 50 % –

Sváteční domino 53 % 93 % +

Sousedi 56 % 78 % +

Když se řekne 33 % 67 % +

Pravda/lež 63 % 75 % +

Šifrované přísloví 8 % 72 % +

Gesto - pexeso 31 % 69 % +

Nejdříve navštívíme 24 % 50 % –

Návštěvníci 42 % 64 % +

Celkem bylo vytvořeno 12 her, z nichž 10 bylo testováno v praxi. Hry byly navrženy

na základě zájmů a potřeb studentů s ohledem na další podmínky a faktory, které ovlivňují

podobu a organizaci výuky.

Hry byly zaměřeny převážně na vnější reálie, což odůvodňuji v kapitole 5.2.7. Jednalo

se  o  hry  vytvářené  za  účelem  opakování  učiva  a  prohlubování  vědomostí,  přičemž  dvě

z navržených her („Sousedi“,  „Sváteční  domino“)  byly realizovány jako iniciační  hry.  Za

účelem iniciace tématu ve výuce by bylo možné uplatnit i jiné hry 101 z 12 navržených, avšak

v rámci mého výzkumu toto testování neproběhlo. 

101  Jako iniciační hra by mohla být rovněž využita hra: Kvarteto, Nejdříve navštívíme, Když se řekne aj.
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Navržené iniciační hry („Sváteční domino“ a „Sousedi“) se ve výuce osvědčily, což

potvrzují výsledky testů, hodnocení studentů i má vlastní pozorování. Hry byly ve výzkumu

hodnoceny pozitivně a také výsledky testů odhalily pozitivní změny. Využívání těchto her ve

výuce mě přesvědčilo o tom, že se jedná o vhodné metody, které motivují studenty k činnosti.

Pokud je hra vhodně zapracována do výuky, tvoří s ostatními činnostmi ve výuce souvislý

celek, v němž se jednotlivé činnosti navzájem doplňují. Takto uplatněná hra je pro studenty

zajímavější, neboť zpestří výuku a zároveň předjímá nové téma. Studenti jsou touto cestou

pozitivně  motivováni  k  práci,  v  průběhu  výuky  pracují  s  informacemi,  které  jim  hra

zprostředkovala, a tyto informace si z výuky také odnášejí.

Hry zaměřené primárně na opakování učiva, se osvědčily v 50 % případů. V případě

her  „Černý  Petr“,  „Šifrované  přísloví“,  a  „Nejdříve  navštívíme“  hry  nezískaly  ani  30%

úspěšnost. Navíc někteří  studenti  dosahovali  uspokojivých výsledků již v testu před hrou,

a tudíž i přes určitý nárůst procent v testu po hře nemohu s určitostí říci, že se právě tyto hry

zasloužily o upevnění či prohloubení poznatků. 

Navržené  hry  ve  všech  případech  vyžadovaly  spolupráci  studentů.  Interakce  měla

napomoci k rozvoji řečových dovedností (mluvení, psaní, poslech, čtení) a zároveň posloužit

jako prostředek k celkovému rozvoji osobnosti, neboť při interakci studenti poznávají nejen

své okolí, ale také sebe sama. Odhalují své slabé a silné stránky a jsou v nich vzbuzovány

různé emoce, které ovlivňují nejen jejich chování a jednání, ale i pracovní a studijní výkony.

Hry zpravidla  sestávaly z  předem připraveného hracího  schématu  či  hracích  karet.

Pouze  4  hry  (Pravda/lež,  Návštěvníci,  Gesto-pexeso,  Šifrované  přísloví)  lze  označit  za

pohybové hry. Při těchto hrách studenti museli měnit své pozice a též fyzicky vynakládali

více aktivity, přičemž byli nuceni k rychlým myšlenkovým i pohybovým reakcím. Očekávala

jsem, že budou pohybové hry u studentů oblíbenější. Domnívala jsem se, že studenti ocení

změnu pozic, poskytnutý prostor a oživení výuky, ale výzkum přinesl jiné skutečnosti. O tom,

zda je hra vhodná a pro studenty zajímavá, rozhoduje skupina studentů, jejich požadavky,

přístup ke studiu, jejich očekávání a momentální psychické i fyzické rozpoložení. Na základě

formy nelze tvrdit, že je hra více či méně oblíbená a více či méně vhodná. 
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Téma hry musí být v souladu s vybranou formou a jakékoliv neobvyklé propojení se

poté projeví i na jejím průběhu. Na základě těchto zjištění nelze říct, že se více osvědčily hry

karetní či deskové, neboť výsledky z hodnotících škál nepřinášejí zásadní rozdíly. Je nutné si

uvědomit,  že  tatáž  hra  testovaná  v  jiné  skupině  studentů  by  s  velkou  pravděpodobností

přinesla jiné výsledky.  Podobně tomu může být i z hlediska formy.  Ne vždy je propojení

tématu  a  formy hry  optimální  a  bohužel  velmi  často  dojdeme  tohoto  poznání  až  při  její

realizaci.

Z  celkového  hodnocení  vyplývá,  že  jsou  navržené  hry  považovány  za  vhodné

a ve většině případů jsou doporučovány k dalšímu využití. Toto tvrzení vychází ze sumarizace

procentuálního  vyjádření  studentského  hodnocení102.  Většina  studentů  ohodnotila  hry

v  rozmezí  64–93 %,  pouze  hry  „Černý  Petr“  a  „Nejdříve  navštívíme“  byly  ohodnoceny

neutrálně (50 %). Rovněž i mé vlastní pozorování potvrzuje, že se tyto dvě hry v kombinaci

s daným tématem spíše neosvědčily,  a proto je pro výuku reálií nemohu doporučit. Hry je

nutné důkladněji propracovat, případně je využít v kombinaci s vhodnějším tématem.

U 4 her byl patrný pozitivní vliv na studijní výsledky studentů. U 1 hry se pozitivní

změny ve  výsledcích  testů  po  hře  a  před hrou pohybovaly  na  hranici  42 %, u 2 her  byl

zaznamenán pozitivní nárůst ve výši 30–33 % a u zbývajících 3 her se výsledky testů výrazně

nezměnily.Ačkoliv  lze  považovat  výsledky  výzkumu103 za  relativně  úspěšné,  nejsem

přesvědčena o tom, že je vliv her na studijní výsledky jednoznačně pozitivní. Domnívám se,

že navržené hry mohou studentům napomoci  fixovat  poznatky,  avšak bez kvalitní  reflexe

a  jiných předcházejících  či  doplňujících  aktivit  nestačí  k  tomu,  aby si  studenti  informace

opravdu zapamatovali a udrželi je v paměti na delší čas.

Ve výzkumu se nejvíce osvědčily hry „Kvarteto“, „Sváteční domino“, „Sousedi“ a hra

„Pravda/lež“.  Hodnocení  studentů  i  hodnocení  učitele  prokázalo,  že  hry  byly  zajímavým

zpestřením  ve  výuce,  studenty  tyto  hry  zaujaly,  a  byly  tudíž  doporučeny  k  opětovnému

využití.

102  Viz předchozí kapitola.

103  Výzkum, v němž jsem se snažila zjistit, zda navržené hry pozitivně ovlivňují studijní výsledky studentů.
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6  Metodické pokyny k navrženým hrám

Struktura  metodického  pokynu  je  dána  tzv.  záhlavím,  které  poskytuje  informace

o tématu a názvu hry, druhu reálií, na něž se hra zaměřuje, o cílové skupině, ve které byla hra

realizována,  časových  podmínkách  a  pomůckách,  které  jsou  k  realizaci  hry  potřebné.

Metodický pokyn poté obsahuje stručná pravidla hry, která do určité míry instruují činnost

učitele.

Hra k tématu „Česká kuchyně“

K tematické  oblasti  „Každodenní  život  v  ČR“  se  vztahují  hry  určené  k  tématům

„Česká kuchyně“, „Tradiční české výrobky“, „Volný čas“ a „České svátky“. Témata her byla

stanovena v souladu s tématy SERRJ, učivem v kurzu a se zájmy studentů.

Název hry: (druh reálií)

Cílová skupina:

Cíl hry: 

Forma:

Časová dotace:

Pomůcky:

Kvarteto v české kuchyni (vnější)

lehce až mírně pokročilí (A1)

opakování a prohloubení vědomostí

interakční - čtveřice

20 minut

hrací karty (příloha č. 5)

Pravidla hry: Učitel rozdá karty do čtveřic. Každý hráč má stejný počet karet a vždy 4 karty

ve čtveřicích k sobě logicky náleží (navíc mají stejný symbol). Karty obsahují názvy jídel,

které tvoří kvarteto. Zvýrazněn je vždy ten pokrm/nápoj, který je na kartě také vizualizován.

První hráč vyzve druhého hráče, aby mu předal kartu („Máš tureckou kávu?“) Podmínkou je,

že  sám musí  mít  min.  1  kartu  z  kvarteta,  k  němuž  přísluší  požadovaná  karta.  Vlastní-li

vyzvaný  hráč kartu,  musí  ji  předat.  V opačném případě  dostává  slovo.  Shromáždí-li  hráč

kvarteto, odloží ho stranou a získává bod. Vítězí hráč s nejvyšším počtem bodů.
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Hra k tématu „Tradiční české výrobky“ 

Název hry: (druh reálií)

Cílová skupina:

Cíl hry:

Forma:

Časová dotace:

Pomůcky:

Černý Petr (vnější)

mírně a středně pokročilí (A2/B1)

opakování učiva a prohloubení vědomostí

interakční . čtveřice

120 minut

rozstříhané karty (příloha č. 6)

Pravidla hry: Karty se rovnoměrně rozdají do čtveřic a hráči kontrolují, zda nemají shodné

dvojice. Je-li tomu tak, viditelně je odloží stranou na stůl, aby si je mohli prohlédnout i ostatní

hráči.  Zbývající karty si hráč rozloží v ruce tak, aby do nich soupeři neviděli.  Hru začíná

student sedící po levici  rozdávajícího hráče. Vezme si od tohoto studenta kartu a snaží se

vytvořit  dvojici.  Hráč  poté  (vyloží-li  či  nikoliv)  nabídne  karty  dalšímu  hráči.  Studenti

pokračují ve hře obdobným způsobem. Komu zůstane karta Černého Petra, prohrává. 

Hra k tématu „České svátky“

Název hry: (druh reálií) 

Cílová skupina:

Cíl hry: 

Forma:

Časová dotace:

Pomůcky:

Sváteční domino (vnější) 

mírně pokročilí (A2)

opakování a iniciace tématu

interakční – dvojice

5–10 minut 

rozstříhané schéma (viz příloha č. 7), kalendář

Pravidla  hry: Studenti  dostanou do dvojic  malé  trojúhelníčky,  ze kterých sestavují  velký

trojúhelník. Díly skládají tak, aby všechny strany trojúhelníků odpovídaly obrázkům, šipkám

a  datům.  Neví-li  si  studenti  rady,  mohou  využít  kalendář,  který  učitel  postaví  na  lavici

doprostřed  třídy.  Studenti  mohou  ke  kalendáři  přistupovat,  svátek  vyhledat,  datum  si

zapsat/zapamatovat, ale nesmí kalendář odnášet z místa ke svému spoluhráči.
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Hra k tématu „Finance“

V rámci tematické oblasti „Životní podmínky v ČR“ by měli být studenti obeznámeni

s  informacemi,  které  se  týkají  životní  úrovně českého obyvatelstva  (podmínky k bydlení,

zaměstnanost,  zdravotní  systém,  sociální  zabezpečení,  existenční  minimum,  přídavky,

příspěvky atp.). Studenti by měli mít povědomí o složení obyvatelstva v ČR a mezilidských

vztazích a na základě těchto informací by si měli utvářet představu o životě české společnosti.

Studenti by měli být schopni porovnat situaci v ČR s podmínkami ve své zemi.

Hra,  která  se vztahuje k této tematické  oblasti,  byla  navržena na základě impulsu,

který vzešel od studentů. Skrze česká přirovnání se snaží přimět studenty k zamyšlení se nad

jejich významy a situacemi, ve kterých je lze uplatnit. Ačkoliv by bylo možné začlenit hru

spíše k tematické oblasti hodnot a postojů, osvědčila se mi tato hra i v rámci této tematiky. 

Název hry: (druh reálií)

Cílová skupina:

Cíl výuky:

Forma:

Časová dotace:

Pomůcky:

Sousedi (vnější) 

mírně pokročilí (A2)

opakování, iniciace tématu 

interakční – dvojice

10–15 minut

schéma hry, psací potřeby, bankovky

(příloha č. 15)

Pravidla hry: Každý hráč obdrží tabulku a informace o jednotlivých lidech, kteří  obývají

panelový  dům.  Tyto  informacemi  musí  hráč  zapsat  do  tabulky tak,  aby žádná  informace

nezbyla.  Když  řekne  hráč,  který  tabulku  vyřeší  jako  první,  „stop“,  učitel  jeho  práci

zkontroluje a předá mu české bankovky, které musí přiřadit k utvořeným charakteristikám.

Vítězí ten, kdo má úkol nejrychleji a správně vyřešen.
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Hra k tématu „Lidské vlastnosti a dovednosti“

V tematické oblasti  „Mezilidské vztahy“ by měl  student získat informace,  které  se

týkají třídní struktury společnosti, především pak problematiky vztahů, které ve společnosti

panují. Tyto informace jsou důležité především pro příslušníky z kultur, u nichž se podmínky

v této oblasti výrazně odlišují. Některé projevy, které jsou v naší kultuře naprosto přirozené,

mohou být pak příslušníky jiné kultury hodnoceny záporně a to se může odrazit i na celkovém

postoji jedince k nové kulturní společnosti. 

K  dalším  rysům  patří  také  problematika  vztahů  mezi  generacemi,  rasami,

společenstvími  a  různými  politickými  a  náboženskými  skupinami.  Neméně  závažné  jsou

rovněž informace z oblasti komunikace na veřejnosti, v zaměstnání, v institucích atp.

Název hry: (druh reálií)

Cílová skupina:

Cíl výuky:

Forma:

Časová dotace:

Pomůcky:

Když se řekne (vnitřní) 

středně a více pokročilí (B1/B2)

opakování učiva

interakční – čtveřice

20 minut

schéma hry, hrací kostka (příloha č. 8)

Pravidla hry: Každý hráč si vybere jednu ze čtyř barev a 5 stejně barevných žetonů, které si

položí na pole shodné barvy v rohu hrací desky. První hráč hodí kostkou a postoupí o počet

polí. (Hráč postupuje pomocí žetonu, nevyužívají se hrací figurky.) Na poli, na kterém se hráč

ocitne,  přečte přirovnání a ve sloupcích uprostřed hrací desky hledá jeho dokončení.  Hráč

může umístit žeton do prostředních sloupců tehdy, dokončí-li správně přirovnání a shoduje-li

se  barva  daného  pole  s  barvou  jeho  žetonu.  (V  některých  případech  je  možné  umístit  

k jednomu poli žetony dvou barev.) Pokud se hra neshoduje, hráč zůstane na poli, na které

stoupl po hodu kostkou. Stejným způsobem pokračují další hráči. Vyhrává student, který jako

první  umístí  do  sloupců  uprostřed  hracího  pole  všechny  své  žetony.
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Hra k tématu „Česká přísloví“ 

Název hry: (druh reálií)

Cílová skupina:

Cíl výuky:

Forma:

Časová dotace:

Pomůcky: 

Šifrované přísloví (vnitřní)

pokročilí (B1)

opakování učiva

interakční - dvojice 

10 minut 

karty s příslovími, prázdné karty (příloha č. 10)

Pravidla hry: Úkolem hráčů je sepsat správné znění přísloví a přiřadit ho k obrázku. Úkol ale

není tak jednoduchý. Slova utvářející přísloví jsou napsána na kartách, které jsou polepeny po

chodbě nebo po stromech na zahradě. Jeden hráč má jen jednu pozici, na které má jednotlivé

obrázky přísloví poskládané pod sebou. Druhý hráč běhá na různá místa na chodbě/zahradě,

musí si vždy zapamatovat co nejvíce slov a poté běžet zpět ke svému spoluhráči, kterému je

musí nadiktovat. Úkolem spoluhráče na pevném stanovišti je zapsat si slova, skládat je co

nejlépe k sobě a řadit je k obrázkům. Když mají hráči všechna svá slova na svém stanovišti,

mohou  se  o  řešení  poradit.  Vítězí  dvojice  se  správným  řešením

a nejlepším časem.104

Hra k tématu „Návštěva Prahy“

Název hry: (druh reálií) 

Cílová skupina:

Cíl výuky:

Forma: 

Časová dotace: 

Pomůcky:

Nejdříve navštívíme (vnější)

začátečníci/mírně pokročilí (A2)

opakování učiva

interakční - dvojice

5–10 minut

schéma hry pro hráče A a B (příloha č. 11) 

Pravidla hry: Hráč A začíná na políčku vedle pole START. Na tomto poli čte název objektu

a čeká na reakci hráče B. Hráč B musí identifikovat jmenovaný objekt na obrázku a poté čte

nové pojmenování pro jiný objekt, které je uvedeno vedle identifikovaného obrázku.105 

104  Druhou variantou je skládání rozstříhaného přísloví k jednotlivým obrázkům.
105  Lze využít další aktivity Královská cesta (příloha č. 13) – domino cesty vedoucí k Pražskému hradu.

 Studenti  se  seznámís  informacemi  před  aktivitou  (čtení  textu).  Domino  lze  sestavit  na  základě  práce
  s mapou. Další činností může být hra „Cestovní deník“ (příloha č. 14).
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Hra k tématu „Pověry a zvyklosti“

K tematické  oblasti  Společenské  konvence,  rituály a  obyčeje  jsou zahrnuta  témata

dotýkající se chování a jednání lidí při různých společenských situacích a událostech. Nejedná

se pouze o zásady správné komunikace (vzájemné naslouchání si, nepřerušování se navzájem,

oční kontakt, tělesná vzdálenost atp.), ale také o její obsahovou stránku. Student by měl mít

představu o tabuových tématech, neboť to, co je obvyklé v jeho kultuře, nemusí být pozitivně

přijímáno v kulturách ostatních.  Student by měl být také seznámen se zásadami stolování,

s rituály, které se dodržují při předávání dárků, při návštěvách a jiných příležitostech. 

Název hry: (druh reálií) 

Cílová skupina:

Cíl výuky:

Forma: 

Časová dotace: 

Pomůcky:

Pravda/lež (vnější)

středně pokročilí (B1)

opakování učiva

interakční

10–15 minut

obrázky pověr a texty (příloha č. 9) 

Pravidla hry: Hráči přistupují ke stolu učitele v zástupu po dvojicích. Učitel čte pověru/zvyk,

ale svůj projev nedokončí. To je už úkolem hráčů, kteří stojí před učitelem. Hráči mají zakryté

oči. Když učitel přestane mluvit a pustí gong, který je impulsem pro studenty. Ti musí otevřít

oči  a  co nejrychleji  sáhnout  po jednom obrázku (ze dvou),  který leží  před nimi na stole,

a který odpovídá pokračování učitelova projevu. Tento obrázek musí student pojmenovat. Je-

li  jeho řešení  správné,  učitel  mu  text  předá  a  student  přečte  celou  pověru/celý  zvyk  i  se

správným zakončením. Za správná řešení student získává body, které učitel zapisuje na tabuli.

Hráči se takto utkávají, přičemž v dalším kole spolu soupeří výherci předchozího kola. Kdo

z hráčů vydrží až dokonce, má tedy i nejvyšší počet bodů, je definitivním vítězem.
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Hra k tématu „Nonverbální komunikace“

Název hry: (druh reálií)

Cílová skupina:

Cíl výuky:

Forma:

Časová dotace:

Gesto - pexeso (vnější) 

středně  pokročilí (B1)

opakování, prohloubení vědomostí a dovedností

interakční 

20 minut

Pravidla hry: Dva studenti odejdou za dveře a ostatní hráči si ve dvojicích domluví určitá

gesta, která poté budou pantomimicky předvádět. Hráči spolu komunikují navzájem, protože

není možné, aby měli některé z dvojic stejná gesta. Poté se rozmístí do „šachovnice“, přičemž

smluvení hráči jsou od sebe pokud možno co nejvíce vzdáleni. Studenti, kteří jsou za dveřmi,

se zavolají zpět a „střihnou si“ o to, kdo hru zahájí. Hráč vyvolá studenta jménem. Vyvolaný

student předvede gesto a hádající hráč osloví dalšího studenta, který rovněž předvede gesto.

Pokud se gesta vyvolaných hráčů shodují, musí je hráč (který vyvolával) okomentovat. Je-li

komentář správný, dvojice přistoupí na jeho stranu. Pokud dvojice nedopovídají, hráči se opět

posadí a pokračuje druhý student. Neodpovídá-li  komentář  předváděným gestům, může se

o pojmenování pokusit soupeř. Je-li jeho řešení správné, dvojice předvádějící gesta přistoupí

na jeho stranu. Hra se podobá pexesu, ale karty jsou zde zastoupeny lidmi,  kteří předvádí

gesta. Vítězí student s vyšším počtem dvojic. Ve skupinách poté studenti ztvárňují situace,

v nichž se lze s předváděnými gesty setkat.

Hra k tématu „Na návštěvě“

Název hry: (druh reálií)

Cílová skupina:

Cíl výuky:

Forma:

Časová dotace:

Pomůcky: 

Návštěvníci (vnější)

středně pokročilí (B1)

opakování učiva

interakční – čtveřice 

20 minut 

hrací karty (příloha č. 14)

Pravidla hry: Hráči snímají karty dle pořadí, jak jsou v balíčku. Protihráči určují číslo (1/2/3).

Číslo 1= první úkol na kartě atp. Za každý správně vyřešený úkol získává dvojice hráčů bod. 
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Závěr

Ve své diplomové práci jsem se snažila nahlédnout do problematiky výuky českých

reálií. V teoretické části práce jsem se věnovala vztahu kultury a jazyka, který by neměl být

ve  výuce  cizích  jazyků  opomíjen,  neboť  podmiňuje  a  ovlivňuje  naše  myšlení,  chování

i jednání. Na základě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky jsem pohovořila

o  obecné  a  jazykové  kompetenci,  kterými  by  měl  dle  SERRJ  disponovat  každý

uživatel/student  jazyka.  Poté  jsem  se  již  zabývala  vymezením  sociolingvistické

a sociokulturní kompetence, neboť se jedná o složky, jejichž utváření je hlavní náplní výuky

reálií. 

Reálie  jsou  ve  SERRJ  vnímány  jako  přirozená  součást  cizojazyčné  výuky.  Obsah

tohoto termínu však není chápán zcela jednoznačně, a proto jsem se ho snažila objasnit ve 3.

kapitole. S odlišnými názory na obsah reálií souvisí také existence rozmanitých klasifikací

a stejně tak i celková podoba a organizace výukové jednotky, pro jejíž optimální fungování by

měly být ve výuce uplatňovány rozmanité výukové metody. 

O výukových metodách, které lze využívat ve výuce českých reálií, jsem pohovořila 

v kapitole 3.3.2. Ve 4. kapitole jsem věnovala nejvíce pozornosti hře jako výukové metodě,

a snažila jsem se vymezit takovou definci, která by nejlépe vystihovala hru jako výukovou

metodu, jež může najít své uplatnění i ve výuce českých reálií. 

Zájem  o  náhled  do  problematiky  výuky  českých  reálií  byl  inspirací  k  realizaci

výzkumu1 a výzkumu2, které jsou náplní empirické části diplomové práce. Výzkum1 sestával

z online dotazníkového šetření, které zprostředkovalo cenná data o postoji učitelů češtiny jako

cizího jazyka k výuce českých reálií. Fáze tohoto šetření a celkové shrnutí výzkumu1 tvoří

náplň 5. kapitoly.
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Z výzkumu1 vzešla data,  jež jsem očekávala.  Pozitivním jevem je, že téměř 76 %

učitelů si je vědoma existence kulturní dimenze ve výuce a snaží se proto reálie do výuky

zapojovat. Jednotný názor však není zastoupen v souvislosti s organizací výuky. Učitelé se

přiklánějí  k tvrzení,  že je ve výuce neustále hojně zastoupen monologický výklad učitele,

doprovázený případně PowerPointovými prezentacemi. Ačkoliv si učitelé uvědomují, že jsou

soubory výukových metod obsáhlé, nejsou ve výuce českých reálií využívány v celém svém

rozsahu. Je patrné,  že aktivizačním metodám je v tomto typu výuky věnováno ještě méně

pozornosti, natož pak hře, která je využívána zřídka. Výsledky výzkumu1 přinesly odpovědi

na stanovené výzkumné otázky a staly se též podpůrným zdrojem k uskutečnění výzkumu2.

Náplní  výzkumu2  bylo  navržení  her  pro  výuku  českých  reálií,  jejich  realizace  ve

výuce  a  hodnocení  jejich  průběhu a fungování.  Výsledky výzkumu2 měly zprostředkovat

informace o tom, zda jsou navržené hry vhodné/nevhodné pro výuku českých reálií, tzn. zda

pozitivně ovlivňují studijní výsledky studentů, a zda jsou hry pro studenty zajímavé. 

Ve  výzkumu2  bylo  testováno  10  navržených  her.  Data,  která  z  výzkumu  vzešla,

vycházela ze tří zdrojů, tj. z didaktických testů, které byly zadávány před hrou a po hře, ze

studentského hodnocení a z deníku učitele. Data z těchto výzkumných nástrojů byla kódována

do  záznamových  tabulek,  v  nichž  byly  výsledky  nejen  procentuálně  vyčísleny,  ale  byly

doplněny také komentářem učitele, jenž vycházel z poznámek pořízených při hře. Porovnání

názorů studentů a  učitele  poté vedlo k celkovému zhodnocení,  ve kterém byla/nebyla  hra

doporučena pro výuku českých reálií. 

Ze  závěrečného  hodnocení  realizovaných  her  vyplynulo,  že  navržené  iniciační  hry

(„Sváteční  domino“  a  „Sousedi“)  se  ve  výuce  osvědčily,  což  potvrdily  výsledky  testů,

hodnocení  studentů  i  má  vlastní  pozorování.  Hry  byly  ve  výzkumu  hodnoceny pozitivně

a také výsledky testů odhalily pozitivní změny. Využívání těchto her ve výuce mě přesvědčilo

o tom, že se jedná o vhodnou činnost, která studenty motivuje k aktivní spolupráci. Takto

uplatněná hra je pro studenty zajímavější, neboť zpestří výuku a zároveň předjímá nové téma.

Studenti jsou touto cestou stimulováni k práci, aktivně se podílí na průběhu výuky, využívají

informace, které jim hra zprostředkovala, a některé informace si z výuky také odnášejí.
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Hry zaměřené na opakování učiva, se osvědčily v 50 %. V případě her „Černý Petr“,

„Šifrované přísloví“, a „Nejdříve navštívíme“ hry nezískaly ani 30% úspěšnost. Navíc někteří

studenti dosahovali uspokojivých výsledků již v testu před hrou, a tudíž i přes určitý nárůst

procent  v  testu  po  hře  nemohu  s  určitostí  říci,  že  se  právě  tyto  hry  zasloužily

o upevnění či prohloubení poznatků. 

Ačkoliv lze  považovat  výzkum106 za  relativně  úspěšný, výsledky mě nepřesvědčují

o tom, že mají hry jednoznačně pozitivní vliv na studijní výsledky studentů. Domnívám se, že

navržené  hry  mohou  studentům  napomoci  fixovat  poznatky,  avšak  bez  kvalitní  reflexe

a  jiných předcházejících  či  doplňujících  aktivit  nestačí  k  tomu,  aby si  studenti  informace

opravdu zapamatovali a udrželi je v paměti na delší čas.

Vzhledem k organizační formě jednotlivých her jsem očekávala, že budou pohybové

hry u studentů oblíbenější. Domnívala jsem se, že studenti ocení změnu pozic, poskytnutý

prostor a oživení výuky, ale výzkum odhalil jiné skutečnosti. O tom, zda je hra vhodná a pro

studenty zajímavá,  rozhoduje skupina studentů,  jejich požadavky,  přístup ke studiu,  jejich

očekávání  a momentální  psychické i  fyzické  rozpoložení.  Nelze říci,  že se ve výuce více

osvědčily  karetní  či  deskové  hry,  neboť  výsledky  z  hodnotících  škál  nepřinášejí  zásadní

rozdíly.  Je nutné si  uvědomit,  že tatáž  hra testovaná v jiné skupině studentů by s velkou

pravděpodobností přinesla jiné výsledky. Podobně tomu může být i z hlediska formy.

Na základě výše uvedených výsledků výzkumu je nyní možné zodpovědět výzkumné

otázky. Navržené hry byly zhodnoceny jako vhodné prostředky pro výuku reálií a většinou

studentů byly doporučeny k dalšímu využití ve výuce. Tato tvrzení vycházejí ze sumarizace

procentuálního  vyjádření,  jež  je  obsahem  5.  kapitoly.  Většina  studentů  ohodnotila  hry

v  rozmezí  64–93  %,  pouze  hry  „Černý  Petr“  a  „Nejdříve  navštívíme“  byly  ohodnoceny

neutrálně (50 %). Rovněž i mé vlastní pozorování potvrzuje, že se tyto dvě hry v kombinaci

s vybraným tématem neosvědčily, a proto je pro výuku reálií nemohu doporučit. Hry je nutné

důkladněji propracovat, případně je využít v kombinaci s vhodnějším tématem.

106  Výzkum, v němž jsem se snažila zjistit, zda navržené hry pozitivně ovlivňují studijní výsledky studentů.
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Na  otázku,  mají-li  hry  pozitivní  vliv  na  studijní  výsledky,  nelze  jednoznačně

odpovědět,  neboť u 4 her byl  patrný pozitivní  vliv,  u hry „Návštěvníci“  činil  rozdíl  mezi

výsledky testů před hrou a po hře 42 %, u 2 her byl zaznamenán rozdíl mezi výsledky testů

pouze  ve  výši  30  % a  u  zbývajících  her  („Černý  Petr“,  „Šifrované  přísloví“,  „Nejdříve

navštívíme“)  se  výsledky  mezi  testem  před  hrou  a  testem  po  hře  výrazně  nezměnily.

S určitostí nelze tedy říci, zda se právě tyto 3 hry také zasloužily o upevnění či prohloubení

poznatků.

Ačkoli  byly  některé  hry úspěšnější  a  jiné méně úspěšné,  z  celkového závěrečného

hodnocení  vyplývá,  že  se  navržené  hry  pro  výuku  českých  reálií  ve  výuce  osvědčily.

Hodnocení studentů i hodnocení učitele dokazují, že hry byly většinou zajímavým zpestřením,

zaujaly studenty a byly doporučeny k opětovnému využití. Z testovaných her lze doporučit

především hry „Kvarteto“, „Sváteční domino“, „Sousedi“ a hru „Pravda/lež“. Jedná se o hry,

které byly studenty kladně zhodnoceny, a u nichž bylo dosaženo pozitivních změn i z hlediska

studijních výsledků. Tyto hry se dle mého názoru osvědčily proto, že se v určitých rysech

shodují, a to i přesto, že hra „Pravda/lež“ představuje spíše hru pohybovou. Tyto hry, kromě

toho,  že  jsou  primárně  zaměřeny  na  téma  z  oblasti  reálií,  také  rozvíjí  všechny  řečové

dovednosti. Podílejí se na celkovém rozvoji studenta, neboť vyžadují koncentraci a kooperaci,

vyžadují  uplatňování  zásad  správné  komunikace  (naslouchání  si,  střídání  partnerů

v promluvách,  odpovídající  reakce,  reprodukce  otázek atp.)  a  v  neposlední  řadě stimulují

studenta k využívání dosavadních znalostí, schopností a dovedností.
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Příloha č. 14: Návštěvníci

Příloha č. 15: Sousedi

Patro/poschodí: Jméno Peníze Barva

5 Ema 2000 khaki

4 František 1000 fialová

3 Božena 500 hnědá

2 Jan 200 oranžová

1 Karel 100 zelená113

 V prvním patře bydlí Karel.

 Nad Karlem bydlí muž, který má rád oranžovou barvu.

 Božena si za 1 hodinu vydělá 500 korun.

 František bydlí pod Emou, miluje ji, ale ona to neví. Franta má strach, nemá peníze jako Ema.

 František vydělává o 500 víc než Božena, ale Ema má ještě dvakrát víc.

 Soused Jan, který bydlí na patře mezi Karlem a Boženou, vydělává o 100 korun víc než Karel,

ale o 300 korun méně než Božena.

 František nemá rád barvu „khaki“ (tu má bohužel ráda Ema), ale miluje fialovou barvu.

 Karel si myslí, že zelená barva je lepší než hnědá. Hnědou barvu má ráda Božena.

 Ema bydlí v posledním patře.

113  Tabulka s řešením.
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