
Posudek vedoucí práce na diplomovou práci Jany Rybářové s názvem  

„Hra ve filosofické a pedagogické reflexi“ 

 

Předložená práce má interdisciplinární charakter, zabývá se problematikou lidské hry z hlediska 

filosofického, sociologického, lingvistického, pedagogického a didaktického. Práce je dobře 

strukturovaná, je rozdělena na část teoretickozu a praktickou. Autorka začíná vymezením 

metodologických východisek, objasňuje strukturu práce a poté pracuje s kazuistikami dítěte 

(cizince), které vyučovala češtině právě mimo jiné i prostřednictvím jazykových her. Provádí 

klasifikaci těchto her, hodnotí jejich klady a zápory. Závěr je teoretickým shrnutím získaných  

poznatků. 

 

V první části práce nazvané Analýza problematiky hry v pojetí vybraných autorů pracuje s 

ludologickou klasikou. Vychází z díla Homo ludens Johana Huizingy, dále z díla R. Callois Hry a 

lidé. Maska a opojení a potom z filosofického textu E. Finka Hra jako symbol světa. Její 

charakteristiky hry se vyznačují hlubokým porozumění ontologickým, antropologickým, 

historickým i sociálním kontextům. Dále se věnuje speciálně problematice tzv. jazykových her opět 

s přihlédnutím filosofickému pojetí Wittgensteinově, Saussurově a nakonec Gadamerovi. Na malém 

prostoru velmi jasně specifikuje odlišnosti i společné rysy logicky pozitivistického, 

strukturalistického a hermeneutického pojetí hry a jazyka. 

 

Druhá část nazvaná Vymezení a podstata didaktické hry uvádí čtenáře do problematiky povahy, 

typu a působení didaktických her na učící se dítě. Jde o text pedagogického charakteru. 

 

Třetí část je tvořena kazuistikou dítěte a popisem vybraných didaktických jazykových her. Autorka 

projevila porozumění pro specifičnosti osobnosti dítěte, zakomponovala do svých úvah rodinné 

prostředí, náboženské souvislosti a specifičnosti, zamýšlí se nad aspekty, které zde ovlivňují 

osvojování jazyka a snaží se především promyslet vlastní vzdělávací možnosti v tomto konkétním 

případě. Odlišuje hry zaměřené na rozvoj paměti, na lexikologické hry, na hry dramtické a tvůrčí a 

umělecky zaměřené hry. Promýšlí také meze a limity vlastního výchovného a vzdělávacího 

působení, analyzuje ty hry, které se ve výuce neosvědčily a hledá příčiny a důvody neúspěchu. 

 

V závěru se zamýšlí na povahou tohoto vzdělávacího postupu a bilancuje klady i zápory využití her 

při výuce cizího jazyka.  

 

Práce je psána pěkným a kultivovaným jazykem. Studentka projevila v práci porozumění v rovině 

teoretické (filosoficko-pedagogické) i praktické (v didaktických postupech). Citlivě zvažuje 

možnosti, limity a nepředpokládané dopady a efekty takovéhoto typu vzdělavacího působení. 

 

Podněty k rozpravě: 

1. Co je hra v ontologickém smyslu slova a jak se tento smysl objevuje ve využití hry ve výuce 

cizímu jazyku? 

2. Je hra vlastní jenom dětetm a nebo má význam hlubší – existenciální? 

 

Práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji k obhajobě. 
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