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Uplatnění hry ve výuce českých reálií 

 

Předkládaná práce se zabývá otázkami výuky českých reálií v kursech češtiny jako 

cizího jazyka pro dospělé a možnostmi a omezeními využití vybraných typů her při této 

výuce. V teoretické části autorka pojednává jednak o vymezení tzv. reálií, jejích druzích a 

jejich roli v komunikační a tzv. sociokulturní kompetenci, jednak o hře jako jedné z možných 

výukových metod. V dalších částech pak představuje dva vlastní výzkumy a jejich výsledky – 

dotazníkový průzkum mezi učiteli češtiny jako cizího jazyka týkající se jejich názorů na 

některé aspekty výuky reálií a praktické testování vybraných her při výuce. Práci doplňují 

přílohy. 

V úvodních částech práce hodnotím pozitivně autorčino zpracování teoretických 

poznatků k tématu výuky reálií a k tzv. sociokulturní kompetenci; práce zde systematizuje 

poznatky, kterým nebývá v lingvistické či lingvodidaktické literatuře věnováno až tolik 

prostoru. Vhodně je pojato též stručné představení problematiky hry ve výuce. V příslušných 

pasážích se pozitivně promítá i autorčina praktická zkušenost s výukou; pozitivní vliv 

praktických zkušeností je patrný rovněž v dalších částech práce. Při výběru poznatků 

z odborné literatury bych pouze doporučila více zohlednit to, že se autorka zabývá výukou 

dospělých, nikoli dětí. 

Pokud jde o autorkou realizované výzkumy, oceňuji, že oba přinášejí zajímavé 

poznatky. Podstatným výsledkem práce je to, že zjištění výzkumu týkajícího se testování 

konkrétních her je možné dobře uplatnit v praxi: Autorka nabízí mj. metodické listy ke všem 

testovaným hrám a také dosti detailní informace o tom, nakolik se jednotlivé hry při výuce 

osvědčily, zda by je dalším vyučujícím doporučila atp. 

I když je zřejmé, že autorka usiluje o podrobné popsání metodologie svých výzkumů, 

některé informace, které pokládám za dosti důležité, jsem v práci nemohla najít. Nejsem si 

např. jista, jaký je diplomantčin autorský podíl na testovaných hrách (tento údaj prosím u 

obhajob upřesnit). Z textu by se zdálo, že je autorkou her, ale v příloze jsou u ukázek her 

odkazy typu „Inspirace – viz Malá, 2009“ (např. s. 102), „Viz Holá, dostupné z www:.....“ (s. 

98). Také by bylo vhodné již v úvodní části, popř. v úvodu ke kap. 5 explicitněji uvést, jaký 

typ kursů je v centru autorčina zájmu, neboť je nepochybně rozdíl mezi kursy např. ÚJOP, 

letními školami na jedné straně a kursy firemními (např. pro několik členů vedení) na straně 

druhé; pokládala bych za přínosné, pokud by případné odlišné zkušenosti např. učitelů 



z univerzit a učitelů z jiných organizací byly ve výzkumu 1 nějak reflektovány. V části 5.2.4 

mi nebylo zřejmé, kdo je autorem „komentářů učitele“ z deníku učitele u každé hry (je to 

autorka sama, nebo třeba více vyučujících?). Podobně si u testování her nejsem jista, zda 

každá hra byla testována jednou a na jedné skupině, nebo vícekrát ve více skupinách. 

Práci bych vytkla některé nedostatky v práci s odbornou literaturou a dalšími zdroji 

(např. na s. 10 je jako citát v uvozovkách uveden český výrok s odkazem „Bischofová 

z přednášek Mgr. S. Škodové, Ph.D.“; na s. 58 chybí odkaz u informací o Hasilově výzkumu 

a na téže straně by bylo vhodné doplnit alespoň výběrově odkazy na práce zmiňovaných 

autorů a autorek; v seznamu literatury chybí u několika článků údaje o číslech stran). V textu 

se občas objevují formulační nedostatky a některé informace by mohly být řazeny jinak, ke 

čtenáři vstřícněji (např. by bylo vhodné stručně představit hodnocené hry již v části kapitoly 5 

o hodnocení jednotlivých her, popř. zde alespoň uvést odkaz na kap. 6 s metodickými listy, 

protože pod některými názvy je obtížné si představit, v čem hra spočívá; u tabulky 2 na s. 16 

není zřejmé, ke které části výkladu přesně patří, atp.). Pravopisných nedostatků je naopak 

velmi málo. 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na práce diplomové, doporučuji ji k obhajobě. 

V případě diplomantčina výrazného autorského podílu na testovaných hrách navrhuji 

hodnocení velmi dobře až výborně podle průběhu obhajoby. 
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