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Předložená bakalářská práce rešeršního i didaktického charakteru je zaměřena na tématiku 
ekologicky zaměřených didaktických her, jejich tvorbu i praktické začlenění do výuky. Bakalářská 
práce má 52 stran a přílohy. 
 
V teoretické části práce se autorka v první kapitole zabývá hrou jako výchovným prostředkem. Uvádí 
stručnou historii her jako výchovného prostředku, zabývá se teorií didaktické hry, charakterizuje hru 
jako výchovný prostředek v současné výuce, popisuje metody, formy a prostředky, využívané při 
didaktických hrách. V navazující kapitole se autorka soustředila na využití ekologických her ve výuce a 
charakterizuje ekologické hry na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících gymnázií a ekologické hry na 
čtyřletých gymnáziích.  
 
Praktickou částí práce jsou autorkou navržené zásobníky didaktických, ekologicky zaměřených her 
pro žáky 2. stupně ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií a pro žáky čtyřletých gymnázií. Všechny 
uvedené hry mají přehlednou jednotnou koncepci, včetně cílů, přípravy, pravidel a uzavření hry, 
případně dalších variant prezentované hry. Pomocné materiály, uváděné u některých her a správná 
řešení jsou obsaženy v příloze. Čtyři z autorkou navržených her byly úspěšně ověřeny ve výuce. 
 
Cíle bakalářské práce jsou jasně a přehledně formulovány v úvodu práce. Obsahové zpracování 
bakalářské práce svědčí o autorčině zájmu začlenit didaktické, ekologicky zaměřené hry do výuky a o 
zájmu navrhovat hry vlastní. Práce je přehledně strukturovaná a všechny její části na sebe navazují. 
Po formální stránce práce obsahuje všechny náležitosti - cizojazyčný abstrakt, srozumitelný jazykový 
projev, odbornou terminologii, vhodnou literaturu včetně uvedených citací. Přínos práce spočívá 
v tvorbě autorských, po didaktické stránce zdařilých námětů na ekologicky zaměřené hry, včetně jejich 
dílčího ověření ve výuce. 
  
Otázky k obhajobě: 

 U obhajoby prosím uvést další možné využití didaktických, ekologicky zaměřených her 
například ve volnočasových aktivitách. 

 
Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce, proto ji 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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