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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá problematikou hry v pedagogice, jejím filosofickým 

základem a úlohou v osvojování jazyka. Je rozdělena do tří částí. V teoretické části 

je definována hra z filosofického hlediska a její jednotlivá pojetí podle různých 

autorů, druhá část se potom věnuje specifikům didaktické a jazykové hry obecně a 

praktická část přináší pohled na konkrétní případ výuky dítěte  - cizince a vyslovuje 

přínos didaktických a jazykových her v pedagogice a ve výuce českého jazyka. 

 

Klíčová slova: Jazyková hra, didaktická hra, čeština jako cizí jazyk, dítě – 

cizinec, konkrétní výukové metody 

  



 

 

Abstract  

Diploma thesis is devoted to the issue of games in pedagogy, its philosophical 

basis and its role in language acquisition. It is divided into three parts. In the 

theoretical part, there is defined a game from the philosophical point of view and its 

understanding by various authors. The second part deals with the specifics of 

didactic and language game in general. The practical part brings the specific case of 

teaching a child who is a foreigner. It also expresses the contribution of such games 

in pedagogy and teaching the Czech language. 

 

Keywords: Language game, didactic game, Czech as a foreign language, child – 

foreigner, specific teaching methods. 
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Úvod 

Pojem hra má v evropském kulturním kontextu hluboké kořeny. Už v dávných 

dobách si lidé uvědomovali, že hra nám pomáhá kultivovat osobnost člověka. Bylo 

publikováno značné množství her, které jsou zaměřeny didakticky. Do této skupiny 

lze zařadit i hry jazykové, které jsou hlavním těžištěm diplomové práce. Tato 

problematika je natolik široká, že ji nelze obsáhnout v rozsahu této práce, proto je 

úzce zaměřena na hru jazykovou a její úlohu ve vzdělávání dítěte – cizince. Je 

podepřena vlastní pedagogickou zkušeností s doučováním dítěte z odlišného 

kulturního a jazykového prostředí a jako hlavní cíl si stanovuje vyslovit přínos 

jazykové hry ve výuce dítěte – cizince češtině. 

Práce operuje s pojmy hra, didaktická hra a jazyková hra, přičemž je čtenáři blíže 

osvětluje a přibližuje jejich podstatu a charakteristické prvky a znaky. 

Tato diplomová práce si klade za cíl popsat problematiku hry z filosofického 

a pedagogického hlediska, detailněji se zabývá hrou jazykovou, v závěru potom 

vyslovuje její přínos pro osvojování mateřského jazyka. Následující práce je 

členěna do tří hlavních kapitol, které se dále člení na podkapitoly. Samotnému textu 

práce předchází stručný metodologický popis postupu. První část – teoretická – je 

zaměřena čistě filosoficky a předkládá různá pojetí vybraných autorů, kteří se hrou 

zabývali, a přináší pokus o jejich komparaci. Je zde vyslovena také definice hry 

jako takové a podává příklad klasifikace her. Tato část se zabývá hrou 

z filosofického hlediska. 

Druhá část je zaměřena spíše pedagogicky a metodicko-didakticky a částečně i 

lingvisticky. Snaží se zmapovat situaci jazykové hry, její podstatu a přinést nové 

náměty a motivy k využití hry ve výuce českého jazyka. Je opřena především 

o pedagogické zkušenosti autorky se vzděláváním dítěte – cizince. Osvětluje pojmy 

didaktická a jazyková hra.  

Třetí část se orientuje na praxi, obsahuje kazuistiku vybraného dítěte – cizince, 

snaží se o multiparadigmatický přístup. Vzhledem k odlišné kultuře, z níž dítě 

pochází, je nutno seznámit čtenáře s tímto kulturním prostředím. Následuje pokus 

o analýzu vybraných vlivů, které se podílely na utváření jazykového obrazu světa 

tohoto dítěte a dále jsou analyzovány metody a konkrétní jazykové hry, které 

napomáhaly tomuto dítěti v osvojování si českého jazyka jako jazyka druhého. 



6 

 

Praktická část tedy ukazuje charakteristický vzorek několika vybraných her, které 

se osvědčily, ale zároveň se pokouší najít i příčiny toho, proč se některé hry více 

nebo méně ve výuce tohoto dítěte neosvědčily.  

Závěr potom sumarizuje veškeré poznatky, k nimž tato práce vedla, vyslovuje 

přínos jazykových her v osvojování si jazyka u dětí a shrnuje, nakolik bylo 

dosaženo cílů, vytčených v úvodu práce. Jsou zde zdůrazněna také rizika, kterých se 

může pedagog dopustit, využívá – li jazykovou hru ve výuce češtiny. Je nutné, aby 

si byl vědom těchto rizik a dokázal svou práci koordinovat tak, aby byla dětem co 

nejvíce přínosná a neupevnily si chyby, kterých se pedagog v nevědomosti dopustí.  
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Struktura a metodologie 

Metodika a postup 

Diplomová práce je členěna do tří hlavních kapitol. První dvě části práce jsou 

teoretické. Jsou výsledkem studia primární i sekundární literatury a podávají 

přehled vybraných autorů a jejich důležitých myšlenek, které se přímo dotýkají 

tématu práce. Nechybí didaktický prvek, snahou je propojit teoretická východiska 

s pedagogickou praxí a třetí část už je pouze praktická, uvádí čtenáře 

do problematiky konkrétního případu – kazuistikou dítěte, podává zamyšlení 

nad aspekty, které ovlivňují výuku jazyka, a dále analyzuje vybrané hry podle 

různých hledisek a popisuje, jak se osvědčily při výuce češtiny u dítěte – cizince. 

Nezapomínáme ovšem ani na rozbor her, které – ač jsou doporučovány v odborné 

literatuře – přesto se neosvědčily v našem konkrétním případě a zamýšlíme se také 

nad důvody tohoto selhání. Následuje krátký vhled do rodiny dítěte, o němž práce 

pojednává, informace byly získány metodou rozhovoru s dítětem. Z odpovědí se 

snažíme vytvořit interpretační rámec, o nějž se můžeme opírat při bádání 

nad postojem dítěte ke hře a úloze hry v jejím vlastním učení.  

Základní použitou metodou je metoda deskriptivní a hermeneutická, pracovala 

jsem s pramennými texty i sekundární literaturou a výsledky zkoumání potom 

interpretovala. Poznatky popsané v diplomové práci vycházejí buď z těchto zdrojů, 

nebo jsou výsledkem mé pedagogické praxe. Praktická část je potom snahou 

o vhodné propojení obou těchto pólů, což je zároveň hlavním cílem této práce. Byla 

použita také metoda rozhovoru s cílem zjistit postoje dítěte ke zkoumané 

problematice.  

Závěr práce sumarizuje poznatky, k nimž jsme došli studiem pramenů a další 

literatury pojednávající o tématu, a jak se tyto teoretické poznatky osvědčily v praxi 

a hodnotí, nakolik se podařilo naplnit cíle práce vytčené v úvodu. 
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1 Analýza problematiky hry v pojetí 

vybraných autorů 

Tematika ludologie
1
 se stala inspiračním zdrojem pro mnoho autorů, kromě 

Huizingy, Cailloise a Finka se jí zabýval mj. i švýcarský psycholog Jean Piaget, 

který považoval hru za důležitý prvek formování osobnosti dítěte. Nelze však 

opomenout ani české autory, kteří významně přispěli ke studiu hry. Je jím např. 

Miloš Zapletal
2
, spisovatel dětských knih, filosof Jan Sokol,

3
 Ivan Vágner

4
 nebo 

František Bartoš,
5
 který je považován za zakladatele studia ludologie v Čechách. 

Následující kapitola je pokusem o deskripci a komparaci různých pojetí hry 

podle vybraných autorů a detailněji se bude věnovat filosofické podstatě hry podle 

Eugena Finka na základě jeho díla Hra jako symbol světa. Popíše hru v pojetí 

antropologa Johana Huizingy, který chápe hru jako kulturní fenomén
6
, sociologa 

Rogera Cailloise, jenž se dívá na hru optikou sociálních interakcí
7
 a upozorňuje 

zároveň také na úskalí, která s sebou hra v moderní společnosti nese, a jako 

poslední rozebere pohled Eugena Finka, který představuje filosofické hledisko, jímž 

se lze dívat na hru.  V úvodu kapitoly je analyzována definice hry. 

1.1 Hra a její definice 

Hra je fenomén, který je sám o sobě velmi obsáhlý a zahrnuje v sobě mnoho 

důležitých charakteristik. Proto je její přesná a jasná definice nejednoznačná. Hru 

zkoumají různé vědní disciplíny a nahlíží na ni z různých hledisek, důležitý je tedy 

kontext. Například Johan Huizinga definuje hru takto: „Hra je svobodné jednání či 

zaměstnání, které v rámci určitého jasně vymezeného času a prostoru, které se koná 

podle svobodně přijatých, ale přitom bezpodmínečně závazných pravidel, má svůj 

cíl samo v sobě a nese s sebou pocit napětí a radosti a zároveň vědomí odlišnosti od 

                                                 
1
 Ludologie je vědní disciplína, která zkoumá hru a její význam v životě člověka a společnosti. 

2
 ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her I. Hry v přírodě. Praha : Leprez, 1995. 

3
 SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Praha : Vyšehrad, 2004. 

4
 VÁGNER, Ivan, BABÁK, Petr. Svět postmoderních her. Jinočany : H&H, 1995.  

5
 BARTOŠ, František. Naše děti. Jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesie, zábavy, 

hry i společné práce. Brno: J. Barvič, 1888. 
6
 HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o původu kultury ve hře. Praha : Dauphin, 2000. 

7
 CAILLOIS, Robert. Hry a lidé: maska a závrať. Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. 

s. 13 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nap%C4%9Bt%C3%AD
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všedního života.“
8
 Podle Cailloise hru jasně vystihují následující body: prvek 

svobody, oddělenost od všedního života, nejistota, přítomnost pravidel, nevytváření 

hodnot, existence pravidel a fiktivnost.9 Další definici přináší Pedagogický slovník: 

„Hra je forma činností, která se liší od práce i od učení. Člověk se hrou zabývá 

po celý život, avšak v předškolním věku má specifické postavení – je vůdčím typem 

činnosti.“
10

 Pro ilustraci ještě definice hry podle Psychologického slovníku: „Hra 

je jedna ze základních lidských činností, k nimž dále patří učení a práce; u dítěte je 

smyslová činnost motivována především prožitky, u dospělých má hra závazná 

pravidla, cíl nikoli pragmatický, ale ve hře samé.“
11

 Podobných pokusů o formulaci 

tohoto hesla existuje nespočet, důležité však je, co je skutečným pojmovým 

obsahem hry. Pojem hra dokáže vyvolat v každém člověku nespočet asociací. 

Někdo si představí divadelní hru, jiný dětskou hru „na něco“, další člověk si vybaví 

hru ve smyslu falše či přetvářky, hru s city, někdo sportovní hru – utkání…atd. 

Každý z autorů, jejichž pohled na hru je níže analyzován, ji pojímá subjektivně, 

každý v ní spatřuje jako důležité něco jiného, každý se zaměřuje na jinou její 

stránku. Každá z nich vyzdvihuje to, co pokládá daný autor za důležité. Taková 

definice hry, která by odpovídala všem jejím aspektům, však neexistuje. To 

vystihuje obtížnost deskripce hry v takto omezeném prostoru diplomové práce. 

Zaměřme se proto dále na hru a její význam především z filosofického 

a pedagogického hlediska a to budiž hlavním cílem této práce. 

1.2 Klasifikace her 

Terminologií a klasifikací her můžeme jmenovat tolik, kolik autorů se ludologií 

zabývá. Každý se opírá o jinou literaturu a tvoří si klasifikaci takovou, která 

odpovídá jeho hledisku, kterým se na hru dívá. Jednotlivé klasifikace her se mohou 

navzájem prolínat, být si podobné, neexistuje mezi nimi neprostupná hranice.  

Příklady různých kritérií klasifikace her: 

- podle počtu hráčů 

- podle věku 

                                                 
8
 HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o původu kultury ve hře. Praha : Dauphin, 2000. s. 37.  

9
 CAILLOIS, Robert. Hry a lidé: maska a závrať. Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. 

s. 27.  
10

 PRŮCHA, Jan - WALTEROVÁ, Eliška - MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 

2013. s. 105-106.  
11

 HARTL, Pavel - HARTLOVÁ Helena. Velký psychologický slovník. Praha : Portál, 2010. 

s. 165-166.  
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- podle místa 

- podle času 

- podle obsahu 

- podle pomůcek 

- podle vzniku 

- podle pravidel 

- podle ročního období (…) 

Jako příklad možné autorské klasifikace her je uvedeno dělení podle 

D. Fontany.
12

 Fontana třídí dětskou hru do čtyř kategorií: hry funkční, fiktivní, 

receptivní a konstruktivní. Dále popisuje, že dítě prochází následujícími stadii, jak 

uvádí Libuše Sochorová v článku Didaktická hra a její význam ve vyučování
13

 

- senzomotorická hra – zahrnuje prvních 12 měsíců života. Jde o zkoumání 

předmětů a manipulování s nimi, 

- první předstíravá hra – objevuje se počátkem druhého roku. Dítě začíná 

užívat předměty k jejich obvyklému účelu, 

- reorientace k objektům – období mezi 15 a 21 měsíci. Jde o hry k hračkám 

nebo k druhým lidem, 

- náhražková předstíravá hra – dvouleté a tříleté dítě již užívá 

předměty k představování něčeho jiného než jeho samého (např. dřevěná 

kostka zastupuje auto), 

- sociodramatická hra – objevuje se ve věku pěti let. Děti vstupují do rolí 

a předstírají, že jsou někdo jiný, 

- uvědomění rolí – vede děti od šesti let k ukládání rolí druhým 

a k vědomému plánování herních činností, 

- hry s pravidly – objevují se od sedmi až do osmi let a výše. Jde o hry se 

stanovenými pravidly. 

V další části této práce budou podrobněji popsány a rozebrány hry didaktické 

z hlediska významu a využití ve výuce a v osvojování jazyka.  

                                                 
12

 FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, 1995. s. 52-53.  
13

 SOCHOROVÁ, Libuše. Didaktická hra a její význam ve vyučování. Metodický portál: Články 

[online]. 26. 10. 2011, [cit. 2014-03-17]. Dostupný z WWW: 

<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13271/DIDAKTICKA-HRA-A-JEJI-VYZNAM-VE-

VYUCOVANI.html>. ISSN 1802-4785. 
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1.3 Hra podle Johana Huizingy 

Johan Huizinga se zaměřuje na hru ve vztahu ke kultuře jako celku. Hru pojímá 

jako pramen kultury. Hra je činnost, která má svá určitá pravidla. Je důležité 

uvědomit si, že existují pravidla obecná a pravidla hry a nelze je zaměňovat. 

Takovýto náhled nazveme historicko – antropologický, neboť se zabývá vztahem 

hry a kultury z diachronního hlediska.  

Prvním důležitým poznatkem je, že Huizinga zastává názor, že hra byla tím 

prvotním. Tím, co tady bylo už dříve, než jakákoliv kultura. Ta vyrůstá teprve ze 

hry. Zabývá se člověkem a vším, co jej může potkat na celé jeho cestě životem. 

Dívá se na hru z obecnějšího pohledu a definuje její základní teze. Huizingovou 

základní tezí je zrod kultury ze hry. Kultura vzniká a rozvíjí se ve hře a také jako 

hra.
14

 Huizinga se snaží bádat nad tím, v čem se kultura a hra shodují a v čem se 

kultura s hrou rozcházejí. Člověka charakterizuje nejen jako homo faber (člověk 

pracující), ale hlavně jako homo ludens (člověk hrající si).
15

 Neméně důležitým 

Huizingovým poznatkem je, že zvířata i lidé si hrají stejným způsobem. Na základě 

tohoto dospěl k zobecnění, že kultura musí být logicky vývojově mladší než hra 

jako taková. Těžištěm hry je podle něj zábava oproti předchozím teoriím hry, které 

ji chápou jako přípravu na budoucí život dospělého jedince. Všechno, co člověk 

koná, má svůj původ ve hře (věda, kultura, právo, umění…atd.)
16

  

Zároveň také Huizinga popisuje hru jako konání, které má v sobě prvek 

svobody, z toho vyplývá, že ke hře nelze nutit, jinak přestává být hrou. Svou roli 

však sehrává také instinktivní jednání, kterým se vyznačují děti a zvířecí mláďata.  

Hra je něco, čím se člověk oprošťuje od reality běžných všedních dní, má svá 

vlastní pravidla, svůj vlastní řád, prostor a čas.  

Zamýšlí se také nad tím, jak vůbec hra vznikla a dochází k několika různým 

teoriím. Jednou z nich je ta, která původ hry popisuje jako proces zbavení se či 

vybití nadbytku životní energie. Jako další možnosti uvádí např. působení 

nápodoby, která je lidem vrozena, uvolnění, potřebu sebekontroly, soutěživost 

a touhu po odreagování. Popisuje rovněž tzv. biologické určení hry. Hra dětí 

a zvířecích mláďat se liší v uvědomění si konání. Dítě si je vědomé skutečnosti, že 

                                                 
14

 HUIZINGA, Johan. Homo ludens : o původu kultury ve hře. Praha : Dauphin, 2000.  s. 12. 
15

 Tamtéž, s. 10-17. 
16

 Tamtéž, s. 10-17. 
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si hraje, zvíře nikoliv. „Ve hře nutně poznáváme ducha, neboť hra není hmota. 

Hrajeme si a víme, že si hrajeme. Jsme něčím víc, než jen rozumnými bytostmi, 

neboť hra je nerozumná.“
17

 Huizinga uvádí hru do protikladu s vážností, kterou 

reprezentuje např. práce, kterou je nutné vykonat. Hra má status dobrovolnosti.  

Nejdůležitějšími znaky hry podle Huizingy jsou: 

1. Svoboda: ,,Každá hra je nejdříve a především svobodným jednáním.“)
18

 

2. Opak obyčejného života: ,,Hra není obyčejný nebo vlastní život. Je 

vystoupením z takového života do dočasné sféry aktivity vlastních 

tendencí.“
19

 

3. Specifický prostor a čas: ,,Uzavřenost a ohraničenost je jejím třetím znakem. 

Má své časové a prostorové hranice.“
20

 Hra má tedy charakter činnosti, 

která je podrobena určitým pravidlům.  

Tento třetí znak je velmi důležitý pro to, abychom pochopili, kdy hra začíná 

a kdy končí, v jakém prostoru a v jakém čase se odehrává, jaké jsou její atributy. 

Musíme si však uvědomit, že to vše platí pouze v ohraničeném intervalu dané hry. 

Jen v tomto čase a jedině v tomto určitém prostoru platí jasně daná pravidla, při 

jejichž nedodržení přichází sankce, která může mít nejrůznější podoby. Hra se také 

může kdykoliv opakovat, a to je jedním z jejích nejdůležitějších atributů, právě ona 

opakovatelnost je podstatným diferenčním znakem ve srovnání se skutečným 

životem.
21

  

Podle Huizingy je tedy hra něčím, co život člověka obohacuje a je 

komplementární k všednímu životu. Je něčím, co v životě nelze opomenout ani 

vypustit. 

Největší Huizingův přínos v ludologické teorii tkví v tom, že ukázal nový 

pohled na studium hry, poukázal na nové souvislosti, např. hra a válka, hra a věda, 

hra a právo, aj.  

1.4 Teorie hry podle Rogera Cailloise 

Roger Caillois byl známým filosofem a sociologem, který se taktéž věnoval 

ludologickým teoriím. Vzhledem ke svému zaměření pohlíží na hru v kontextu 

                                                 
17

 Tamtéž, s. 10-15. 
18

 Tamtéž, s. 17. 
19

 Tamtéž, s. 18. 
20

 Tamtéž, s. 18. 
21

 Tamtéž, s. 19-20. 
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lidského rodu a společnosti. Zajímá ho úpadek hry a její temnější stránky. 

V mnohém navazuje na Huizingův titul Homo ludens. Zajímavá je jeho klasifikace 

hry (viz. níže). S Huizingou se shoduje v prvku svobody ve hře, člověk k ní není 

nucen, závisí na jeho vlastní svobodné volbě a rozhodnutí. Hru však pojímá 

poněkud obecněji, zahrnuje do ní nejen hru dětí, všímá si také pomůcek nutných 

k uskutečňování hry. Hra je podle něj jakýmsi archetypem sociální skupiny, která 

plní znaky ideálnosti ve všech oblastech, kde jsou stanovená pravidla závazná 

a spravedlivá a všemi bezvýhradně přijímaná.
22

 Všechno s čím se v životě 

setkáváme má podle něj svůj počátek právě ve hře.  

Lze říci, že se Caillois přiklání k pojetí hry tak, jak ji definoval Huizinga. 

Zdůrazňuje aspekt dobrovolnosti, zábavnosti a spontaneity.
23

 Ke hře je také potřeba 

disponovat dostatečným množství času, což není vždy pro každého jednoduché, 

proto můžeme v tomto ohledu hru považovat za něco, co nemusí být dostupné 

všem. Nesmíme také zapomenout zdůraznit, že hra je pro Cailloise fikcí.
24

  

Klasifikace hry tak, jak ji představil Roger Caillois ve svém díle Hry a lidé je 

následující: rozdělil hry do několika skupin. Hlavním klasifikačním kritériem je 

smysl a cíl hry. Jednoduše lze říci očekávání hráčů.
25

  

Každá z následujících typů her uspokojuje jeden ze základních pudů člověka. 

1. Hry agonální  - mají uspokojit touhu po vítězství a co nejlepším výkonu. 

2. Hry aleatorické – představují protipól agonálních her, podněcují touhu zvrátit 

náhodu, osud nebo štěstí na svou stranu (to však nelze ovlivnit). Tento typ 

hry je spravedlivý, protože všichni hráči mají stejné podmínky a příležitosti 

a rozhoduje pouze náhoda. 

3. Hry typu mimikry – uspokojují touhu po úniku ze všední reality a změně 

identity hrou na něco či někoho jiného. 

4. Hry ilinx – tento typ her je charakterizován touhou člověka po změněném 

stavu vědomí, transu, pocitu blaženosti. Patří sem např. adrenalinové atrakce 

atd.  

Hry agonální jsou hry založené na principu soutěže. Podstatou aleatorických her je 

prvek nahodilosti, náhodnosti, hry typu mimikry jsou založeny změně identity a hry 

                                                 
22

 CAILLOIS, Roger: Hry a lidé. Praha : Nakladatelství studia Ypsilon, 1998. s. 18. 
23

 Tamtéž, s. 20. 
24

 Tamtéž, s. 32. 
25

 Tamtéž, s. 25. 
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typu ilinx způsobují závratě. Všechny tyto skupiny her mají podle Cailloise i něco, 

čemu bychom mohli říkat zvrácená nebo škodlivá podoba těchto her. Jak již bylo 

naznačeno, věnoval se Caillois také těm vlastnostem a hrozbám hry, které poukazují 

na jejich negativní stránku. U prvního typu her, u her agonálních hrozí to, že se 

snadno mohou změnit v pouhou bezohlednou touhu po ovládání druhých. 

Aleatorické hry se mohou dostat do podoby hazardu, u mimiker může dojít až 

k rozdvojení osobnosti a hry typu ilinx se zase mohou zvrhnout v různé typy 

závislostí, díky ztrátě určité rovnováhy a stability. Tuto možnou negativní stránku 

her Caillois postrádá právě u Huizingova pojetí. Hra je podle něj definována 

působením dvou vzájemně antagonistických principů, principu paidia a ludus.
26

 

Ludus představuje striktní a jasná pravidla hry, na rozdíl od principu paidia, který je 

charakterizován volnou imaginací, obrazotvorností a lehkostí.  

Význam Rogera Cailloise v oblasti ludologie tkví především v tom, že se na 

rozdíl od jiných vědců zaměřil právě na negativní stránky hry, které byly ostatními 

dlouho opomíjeny. V porovnání s Huizingou se však v mnohém shoduje, oceňuje 

např. to, že Huizinga vyslovuje přínos hry k pokroku lidstva.  

1.5 Teorie hry podle Eugena Finka 

Tato část práce se bude věnovat pojetí hry podle Eugena Finka, tedy lze říci její 

filosofické podstatě. Eugen Fink pohlíží na hru ve vztahu k celku světa, hra je podle 

něj symbolem světa. Fink vycházel z principů fenomenologie (působil jako 

filosofický asistent Edmunda Husserla, zakladatele fenomenologie), nahlíží na hru 

jako na fenomén. Vůbec Finkův celý přístup k filosofii (tedy nejen hře) jako takové 

je odrazem doby, ale vrací se i k filosofii předsokratické, k mýtu a rituálu. Člověk je 

podle Finka bytí blízký, proto lze říci, že filosofii chápe jako něco, co je bytostnou 

možností člověka, problém je však v tom, že člověk má přirozenou tendenci tomuto 

bytí unikat, proto je třeba jej neustále pobízet a upomínat k této možnosti.  

V díle Hra jako symbol světa se nejprve Fink zamýšlí nad tím, zda lze hru vůbec 

považovat za problém hodný filosofie, vždyť svou podstatou se jí nemůže rovnat, 

hra je lehkovážná, veselá, probíhá v jiné realitě, zatímco filosofie je vážné bádání, 

charakteristické abstraktním myšlením. Hru chápeme ve světle lidského života jako 

něco lehkovážného, podružného. Říká: „Hra stojí proti životní vážnosti, starosti 

                                                 
26

 Tamtéž, s. 31-32. 
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a práci, stojí proti péči o duševní spásu – jeví se jako „nevážnost“, „nezávaznost“, 

jako dočasné uvolnění životního napětí, jako „prodleva“ a „zotavení“, jako 

kratochvíle určená pro chvíle prázdné, jako titěrnost a veselá nepřístojnost.“
27

 

Stejně tak pojímají hru dospělí. Považují ji obvykle za způsob odreagování, 

relaxace, zbavení se přemíru stresu a napětí nebo jako terapeutický prostředek, 

případně prostředek k rozvoji osobnosti (hlavně u dětí). V dospělosti ji však už 

považujeme za jev okrajový a hru jako takovou nebereme vážně. To považuje Fink 

za chybu. Proto si pokládá otázku: „Můžeme skutečně hru podrobit vážnému 

filosofickému zkoumání?“
28

 A co to filosofické zkoumání vůbec je? Co je 

důstojným předmětem filosofie? Na to Fink odpovídá takto: „Co je důstojným 

předmětem tázání a myšlení, co je hodno tázání a myšlení, to není pro filosofii 

předem definitivně rozhodnuto, nýbrž jakožto takové se vykazuje teprve v myšlení. 

Žádná věc v širokém univerzu není tak nepatrná, aby nemohla podnítit údiv, žádné 

jsoucno není tak vysoko, aby bylo nedostupné lidskému úžasu a s ním spojené 

proměně. Vše co vůbec jest, je již v samé své jsoucnosti podivuhodné a záhadné“
29

  

Fenomén hry je od počátku všude kolem nás. Během dětství je to konstituující 

prvek naší osobnosti, postupem času je však stále upozaďován, až se dostane na 

samý okraj našeho zájmu. Hrát si znamená uvolnit se, oprostit se od všedních 

starostí a povinností v životě. Fink také popisuje zajímavou skutečnost, že ačkoliv 

všichni důvěrně známe fenomén hry, přesto jej nejsme schopni výstižně popsat: 

„Nepopiratelný fenomén hry v žádném případě není tak snadno pochopitelný 

a průhledný, naopak, tento více či méně okrajový fenomén života klade svému 

pojmovému proniknutí překvapivě silný odpor, jakmile se snažíme odhalit jeho 

struktury. To, co konáme s takovou uvolněnou lehkostí, se tvrdošíjně vzpírá 

pojmu.“
30

 Na rozdíl od lidské hry však hra světa není fenoménem, ale pouhou 

myšlenkou.  

Dalším tématem, které Finka v souvislosti s hrou zajímá, je vážnost hry. Hra již 

svou podstatou vážná není, neboť je dobrovolná, je prostředkem úniku ze světa na 

rozdíl od lidských činů, které jsou obvykle za vážné považovány. 
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 FINK, Eugen. Hra jako symbol světa. Praha : Český spisovatel, 1993. s. 21.  
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 Tamtéž, s. 22-30. 
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Podstatou Finkova filosofického zamýšlení nad hrou je vztah člověka ke světu 

a naopak. Lidská hra se vyznačuje jinými atributy než hra světa, kterou označuje 

spíše jako jakousi cestu myšlení: „Má-li být pohyb světa uchopen jako hra, nelze 

hru světa jednoduše vyložit a uchopit pomocí hry lidí uvnitř světa. Člověk je sice 

nitrosvětská věc zvláštního druhu, poněvadž se ve svém bytí vztahuje právě ke 

kosmu a jakožto rozumějící přesahuje do celku světa, avšak ani zdaleka není jisté, 

že celek je ustrojen tak jako nitrosvětská věc, jejímž rysem je ekstatická otevřenost 

pro celek. Hra světa je spekulativní formule, která nevypovídá o ničem, co lze 

objevit ve fenoménech, nýbrž naznačuje cestu myšlení. Naproti tomu lidská hra je 

uchopitelný fenomén, který každý zná, který je všeobecně znám a který každý zná 

zvnitřku, ze svědectví vlastního prožívání.“
31

 

Fink pokládá za důležité, abychom byli srozuměni s tím, že hra je fenoménem 

sice skutečným, ale napodobuje nějakou věc, situaci…atd. Hra je život „jakoby“. 

Hra je podle Finka charakteristická tím, že není skutečná. Všechny ludologické 

teorie nějakým způsobem s touto její vlastností pracují nebo se na ni odkazují. Je to 

tedy konání, které není žádným způsobem závazné a nemá tudíž nutné důsledky 

jako ve skutečném životě. Hru můžeme kdykoliv přerušit, aniž by se ve skutečném 

životě něco stalo. Fink v tomto smyslu popisuje hru jako bezstarostný návrat do 

dětství, oproštění se od všech těžkostí života a zdůrazňuje tento účinek hry jako 

určitou formu katarze
32

. Při hře také můžeme zažít radost – Fink to označuje 

doslova jako štěstí -  z tvoření, můžeme být tím, čím nebo kým chceme být, alespoň 

na určitý okamžik. Ve skutečném životě ztrácíme čím dál víc své možnosti, každou 

volbou, každým naším rozhodnutím jakožto dalším sebeurčením se stáváme čím dál 

tím méně potenciálnějšími. Nejvíce možností před sebou máme jako děti, nejméně 

jako starci. Fink to shrnuje v jedné větě takto: „Rodíme se jako mnohost a umíráme 

jako jeden.“
33

 Hra nám dává v každém svém okamžiku tyto možnosti opět 

k dispozici a s nimi i nespočet dalších, které bychom v reálném životě ani 

nepoznali. Hra tak dává člověku šanci uchopit své možnosti, které kdy v životě měl 

a nevyužil či ztratil, a realizovat je, byť v jiném čase a prostoru. Člověk by však 

nikdy neměl zapomenout na iluzivnost takového úniku, vše se děje pouze „jako“, 

pouze zdánlivě, nic není ve hře skutečné: „Je nepopiratelné, že hraní jakožto hraní 
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je skutečný, reelní výkon života uprostřed vážných životních aktivit – avšak 

skutečnost hry jako taková má jako základní charakteristiku právě tuto nevážnost 

konání v modu „jako by“. Hraní je iluzivní parafráze lidského sebeuskutečňování. 

Hraní samo nic nerozhoduje, nýbrž rozmanitým způsobem kopíruje život, v němž tak 

či onak rozhoduje každý okamžik. Nevážnost hry záleží naopak na tom, že iluzivním 

způsobem napodobuje vážnost života. Hra je imitace v prostoru imaginarity.“
34

  

Fink tedy uznal hru jako plnohodnotné téma filosofického zkoumání, protože hra 

nám dává možnost bádat a odhalovat vztah člověka a světa: „Při hře nezůstává 

člověk v sobě, v uzavřeném okruhu svého nitra, nýbrž v kosmickém gestu vystupuje 

naopak ekstaticky ze sebe a názorným způsobem naznačuje celek světa.“
35
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2 Didaktická a jazyková hra  

Následující kapitola se zaměřuje na didaktickou hru, její podstatu a možnou 

klasifikaci, dále analyzuje pilíře, na nichž stojí hra jazyková a rozebírá i pohled 

vybraných autorů na problematiku jazykové hry. Dále potom popisuje, jak lze 

využít jazykovou hru jako výukovou metodu, její klady a zápory nebo možná 

úskalí. 

Úvodem do této kapitoly je pohled na jazyk z filosofického hlediska a jeho pojetí 

podle vybraných autorů.  

2.1 Jazyk a filosofie 

Jazyk a filosofie jsou dvě skutečnosti, které spolu mají mnoho společného. 

Existuje nespočet autorů a děl, které se tímto vztahem zabývali. Jedním z nich je 

Jaroslav Peregrin. V publikaci Filosofie a jazyk se zabývá problematikou jazyka 

a vztahem k mimojazykovému světu. Předností těchto jeho úvah je, že nejsou 

určeny primárně odborným kruhům, ale hlavně laické veřejnosti, jejich pozitivem 

tedy je zejména srozumitelnost a jasnost. Zdůrazňuje, že jediné, co jedinec 

k pochopení tohoto vztahu potřebuje, je nepředpojatost. Jazyk má podle něj určující 

význam v pochopení světa člověkem. Nestačí pouze jazyk „umět“, naučit se jej 

používat, ale také pochopit jeho smysl, funkce a význam. Určující úlohu jazyka vidí 

už u prvních antických myslitelů. Říká, že první ontologické a gnoseologické 

otázky mají své kořeny v nedokonalostech formulace. Jazyk nebyl schopen přesně 

popsat svět, v němž žijeme, a z toho pramenila podobná tázání.
36

 Analyzuje také 

pohled Bertranda Russella a Ludwiga Wittgensteina na jazyk. Podle Russella jazyk 

filosofii nezpochybnitelně značně ovlivňuje, protože vytváří v myšlení lidí chaos. 

Takovýto chaos ale není negativní, ale naopak, působí produktivně. Strukturalisté 

tvrdí, že jazyk je skutečností jiného druhu, než to, co označuje. Ne vždy totiž platí, 

že jeden pojem zastupuje jeden objekt.
37

 Wittgenstein tuto zmatenost potvrzuje.
38

 

Ludwig Wittgenstein je jednou z hlavních osobností filosofie jazyka a významným 

inspiračním zdrojem řady dalších filosofů, např. Vídeňského kruhu. Filosofická 
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zkoumání jsou výsledkem jeho pohledu na filosofii jazyka. Wittgensteinovy texty 

samy o sobě jsou poměrně složité na interpretaci, s oblibou zaznamenával své 

myšlenky jako krátké poznámky, nikoliv jako ucelený text. Často používá ve svých 

dílech formu dialogu s fiktivním protivníkem. Některá vzletná metaforická 

vyjádření problematiky také činí jisté interpretační obtíže. Je však nezbytné zmínit 

Wittgensteinovo dílo v této práci, neboť přináší důležitý pohled na myšlení 

o jazyce. Ve své pozdní filosofii se věnuje zejména jazykové hře, která bude 

popsána níže. Wittgenstein se zpočátku zajímal o matematiku z filosofického 

hlediska, později se centrum jeho zájmu přesouvá k problematice jazyka a filosofie.  

2.2 Jazyk a jazyková hra z pohledu Ludwiga 

Wittgensteina 

Lidé si přejí používat jazyk, který by dokonale vystihl všechny jejich myšlenky, 

pocity, názory, pojmy. Odnepaměti usilují o to, aby byl postupně vytvořen jakýsi 

dokonalý jazyk, který by vše uvedené dokázal. V tom však spočívá hlavní problém. 

Wittgenstein proto kritizuje tendenci lidí automaticky předpokládat, že: „pravdivé 

věty obecně vyjadřují fakta a protože některé z těchto vět obecně neříkají nic, co by 

se týkalo našeho přirozeného světa, máme tendenci vztahovat je k nějakému světu 

nadpřirozenému, světu idejí či platonsky chápaných pojmů (…)
39

 Wittgenstein ale 

uvažuje o tom, že podobná tvrzení pouze odrážejí gramatický systém jazyka. 

Výsledkem toho je myšlenka, že současný jazyk lidem neposkytuje dostatečné 

prostředky pro vysvětlení okolního světa. Kvůli špatnému použití jazyka tedy může 

vzniknout filosofický problém. Wittgenstein spatřuje důležitost hlavně v logice, 

v jisté jednotné logické formě, díky níž má jazyk svůj řád. Člověk ale není schopen 

logiku jazyka vyčíst přímo z jazyka samotného. Jazyk tedy nemá za cíl pouze 

popsat skutečnost, ale disponuje nespočtem nejrůznějších cílů. Pro snadnější 

pochopení přirovnává jazyk k městu. Různé stavby a různé ulice vypadají jinak, 

mění se, staví se nové, jiné se bourají a stejně tak to funguje i v jazyce.
40

 Ideální 

jazyk je nutné nahradit jazykem běžným, všedním, každodenně používaným. Je to 

jazyk, který požíváme v sociálních interakcích, a chceme-li budovat něco jako 

ideální jazyk, neobejdeme se nejprve bez použití právě jazyka běžného. O běžném 
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jazyce mluví Wittgenstein takto: „Člověk má schopnost budovat jazyky, dovolující 

vyjádřit každý smysl, aniž by měl ponětí o tom, jak a co každé slovo označuje. 

Podobně člověk mluví, aniž ví, jak vytváří jednotlivé hlásky. Běžný jazyk je částí 

lidského organismu a není o nic méně komplikovaný než tento organismus. Pro 

člověka je nemožné bezprostředně vyvodit jazykovou logiku z jazyka. Jazyk 

myšlenky přestrojuje. A to tak, že z vnější formy oděvu nelze usuzovat na formu 

oblečených myšlenek, neboť vnější forma oděvu je utvořena ke zcela jinému účelu 

než k tomu, abychom mohli poznat formu těla. Tiché úmluvy k chápání běžného 

jazyka jsou mimořádně složité.“
41

  

V neposlední řadě také nejlépe vystihuje veškeré nutné významy. Wittgenstein 

se tedy ve svých filosofických úvahách ubírá směrem, který uvažuje o chápání 

a myšlení o jazyce jakožto zdroji nepřesností a nedostatků. Chybné chápání řeči 

a jejích forem nás může svést na scestí. Díky jazyku a řeči si v mysli vytváříme 

nějaký obraz skutečnosti, který však nemusí být správný. Jak proti tomu bojovat? 

Wittgenstein vidí cestu právě ve filosofii a jejím jasném a přehledném popisu 

a znázornění problému. Musíme si však proto uvědomit, že filosofie nemá ambice 

jazyk pozměnit nebo jakýmkoliv způsobem zlepšit, aby lépe plnil své funkce, ale 

najít takové případy, kdy řeč nevystihuje vše podstatné a vytváří domněnky či 

nejasnosti. Ve chvíli, kdy dojde k situaci, že jazyk dokáže přehledně a výstižně 

reflektovat vše potřebné, zjistíme, že vlastně veškeré filosofické problémy zmizí. 

Zároveň však upozorňuje na to, že smysl filosofie se neztratí, neboť nikdy nelze 

všechny potíže odstranit najednou. Nehledě na to, že mysl člověka je tak moc 

zatížená těmito problémy že není v jejích silách se od nich oprostit najednou, pokud 

vůbec. Wittgenstein je však přesvědčen o tom, že postupně lze odstraňovat 

jednotlivé nejasnosti a problémy z našeho myšlení a tím činit jazyk výstižnějším 

a dokonalejším pro naše vyjadřování.
42

 Běžnému jazyku používanému 

v přirozených podmínkách tedy přikládá vyšší důležitost než dokonalému jazyku. 

Podle Wittgensteina filosofie nikdy neobsáhne ucelenou systematickou teorii jazyka 

jako takového, může nám pouze ukázat správný směr, kterým se vydat při 

zkoumání jazyka a odstraňování jeho nedostatků. Chápe tedy filosofii jako určitou 

terapii ve vztahu k jazyku. 
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Jazyková hra je jedním z ústředních témat, kterými se Wittgenstein ve svém 

bádání zabýval. Na tomto místě je důležité osvětlit pojem ostenze ve vztahu 

k jazyku, potažmo k jazykovým hrám. Pojem ostenze má svůj původ v latinském 

ostedere – ukazovat. Souvisí s komunikací, kde má různý význam. V sémiotice ji 

chápeme jako komunikaci pomocí „ne – znaků“
43

 Souvislost s ostenzí jako 

ukazováním něčeho můžeme najít už v Platonově dialogu Kratylos.
44

 Znaky plní 

komunikační cíl, sdělování, dorozumívání. Ne – znaky jsou potom pouhé věci, i ty 

však můžeme nepřímo používat jako znaky. Dorozumívání ne – znaky, tedy věcmi 

jako ryzí ostenzí možné je a tento způsob potom překračuje jakýkoliv znakový 

systém včetně jazyka samého. Ivo Osolsobě v této souvislosti rozlišuje komunikaci 

ostenzivní, tedy prezentativní a komunikaci ne-prezentativní, tedy reprezentativní.
45

 

V prvním jmenovaném případě je ke kognici ukazován originál samotný, zatímco 

ve druhém případě je zastupován pomocí znaků. I komunikace neostenzivní, však 

v sobě zahrnuje určitou část, která je ostenzivní. Umberto Eco například chápe 

ostenzi jako jazykovou hru.
46

 Wittgenstein vidí problém ostenze hlavně ve vztahu 

mezi označujícím a označovaným. Tento vztah není tak jednoduchý a může přinášet 

značné obtíže v chápání. Wittgenstein se zamýšlí nad tím, co se stane se jménem, 

zanikne-li pojmenovaný předmět. V jazyce smysl nezmizí, nýbrž zůstává stejný, 

díky jeho komplexnosti a celistvosti.  

„Jazyku se děti naučí tak, že jsou vychovávány k tomu, aby vykonávaly ty a ty 

úkony, používaly při tom těch a těch slov a na slova druhého reagovaly tak a tak.“
47

 

Z toho vyplývá, že přirozené učení se jazyku u dítěte probíhá formou souboru 

určitého sledu přesně za sebou jdoucích činností s komentářem toho, co právě dělá. 

Vztah mezi pojmem a skutečností Wittgenstein odmítá v tom smyslu, že si přesně 

neodpovídají, nepopírá však, že by neexistoval vůbec. Ostenzi však nepovažuje za 

vhodný způsob učení se jazyku. Za jednu z nejdůležitějších skutečností pro 

pochopení jazyka pokládá Wittgenstein skutečnosti mimojazykové. Zabývá se 

významem slova v souvislosti s jeho užíváním v mluvě. A to je podle něj klíčem 

k pochopení jazyka a skutečnosti. Právě to, jak jednotlivá slova používáme, nám 
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dává možnost chápat skutečnost jako takovou a tvoří význam samotný. Jazyková 

hra má souvislost s jednáním. Wittgenstein ji chápe jako určitý specifický druh 

jednání. Řeč má vždy svůj cíl, je tedy pro člověka prostředkem k dosažení určitého 

cíle.  

Wittgenstein popisuje, jak se v dialogu pravidelně střídají určité druhy řečového 

jednání, např. otázky, rozkazy, atd.  Jazykovou, též řečovou hru můžeme podle 

Wittgensteina vyjádřit těmito způsoby: jeden z nich nám dává možnost vnímat hru 

jako prostředek vysvětlující náš způsob používání jazyka jako takového. Je tedy 

určitou formou metody sloužící k tomu, abychom poznali jazyk. Další způsob nám 

říká, že hra vyjadřuje, jakými způsoby je možné spolu navzájem komunikovat. 

Pokaždé, když používáme jazyk, zároveň také používáme hru. Hra má tedy značný 

význam nejen v prvotním osvojování a učení se jazyku, ale i v každém jeho 

pozdějším užívání. Mnohost, rozrůzněnost a nespočet množství her souvisí vždy 

s nějakým naším konáním. Často díky hře můžeme nahlédnout pod povrch jazyka 

a poznat blíže jeho strukturu, pochopit některé jeho funkce a nalézt smysl tam, kde 

jsme jej doposud neviděli. Mezi jednotlivými jazykovými hrami, které používáme, 

však můžeme spatřovat určité rozdíly. Různí se jednak použití určitých jazykových 

her. Prvotní je podle Wittgensteina vždy to, k čemu jsme byli vedeni, čemu jsme 

byli učeni. Tedy slova používáme (hru hrajeme) tak, jak jsme zvyklí a jak je to pro 

nás osobně přirozené. Vše ostatní je tedy už nadstavbou. Druhotné významy potom 

vyrůstají z těch primárních. Druhotné významy už ale nejsou tak výstižné jako ty 

„apriorní“.
48

 Ty jazykové hry, kterým jsme byli naučeni, používáme jako stavební 

kámen pro další jazykové hry. Wittgenstein se také zamýšlí nad tím, proč jsme byli 

naučeni právě těm určitým jazykovým hrám a ne jiným, hledá důvod a základy této 

skutečnosti. Z jakých fenoménu se skládá jazyková hra? Zamýšlí se nad tím, jestli 

lze jazykovou hru nějak definovat či pojmenovat a pokud ano, jak a také nad 

zajímavým fenoménem, proč všichni lidé hrají podobné hry, čím je to dáno, kde 

jsou kořeny těchto skutečností? Jak lze tedy definovat jazykovou hru? Wittgenstein 

došel k názoru, že jde o sled určitých činností. Definice však není jasná a bylo by 

nesmírně složité tak mnohostranný a téměř neuchopitelný fenomén popsat. 

Wittgenstein se k této problematice výstižně vyjadřuje v následující úvaze: „Tady 

narážíme na velkou otázku, která zůstává v pozadí všech těchto úvah. – Někdo by 
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totiž mohl namítnout: moc si to usnadňuješ! Hovoříš o všech možných řečových 

hrách, ale nikde jsi neřekl, co vlastně je pro řečovou hru, a tedy pro řeč podstatné. 

Co mají všechny tyto aktivity společného, a co z nich dělá řeč, nebo části řeči. 

Odpustil sis tedy právě tu část zkoumání, s kterou sis svého času nejvíc nalámal 

hlavu, tu totiž, která se týká obecné formy věty a řeči. A to je pravda. – Místo, abych 

udal něco, co je společné všemu, co označujeme jako řeč, říkám, že těmto jevům 

vůbec není společné cosi jediného, kvůli čemu pro ně pro všechny užíváme stejného 

slova, nýbrž že jsou si navzájem mnoha rozdílnými způsoby příbuzné. A kvůli této 

příbuznosti nebo kvůli těmto příbuznostem je všechny označujeme jako řeči. (…)
49

 

Hra je tedy charakterizována spletitostí vztahů a sítí vazeb, podobných vazbám 

rodinným. Podle Wittgensteina však neexistuje nějaký prvek, který by měl funkci 

pojítka mezi hrami, ale pouze různé varianty kombinací, které tvoří vzájemnou 

podobnost mezi nimi. Existuje tedy vůbec něco, co je spojujícím rysem pro všechny 

hry? Wittgenstein vnímá souvislost právě v jednání: „Výraz řečová hra má 

vyzdvihnout, že promlouvání řečí je částí určité činnosti nebo určité životní formy. 

Představ si názorně rozmanitost řečových her na těchto i jiných případech: 

Rozkazovat a jednat podle rozkazu – popisovat nějaký předmět podle vzhledu nebo 

na základě měření – zhotovovat nějaký předmět podle popisu (výkresu) – referovat 

o nějakém dění – formulovat domněnky o nějakém dění – zformovat nějakou 

hypotézu a ověřovat ji (…) Je zajímavé srovnat rozmanitost řečových nástrojů 

a způsobů jejich použití, rozmanitost slovních a větných druhů, s tím, co o stavbě 

řeči řekli logikové.“
50

 Wittgenstein se v této souvislosti zmiňuje o životní formě. Tu 

chápe jako něco, co spojuje jazyk se skutečnostmi vně jazyka. Ve 

Wittgensteinových Filosofických zkoumáních
51

 se však můžeme setkat s problémem 

v uchopení životní formy, zda ji chápat v pluralistickém smyslu nebo naopak. 

Můžeme vyložit životní formu jako jedinou a vztáhnout veškeré odlišnosti mezi 

hrami k ní, tedy chápat je jakoby z ní vyrůstaly anebo ji pojmout jako mnohost, 

která zakládá rozdíly v našem konání. Wittgenstein se přiklání k životní formě 

v univerzalistickém pojetí, vycházející z člověka.
52
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Filosofii chápe Wittgenstein jako určitou formu terapie, která nám pomáhá 

postupně odstraňovat problémy v jazyce, jako bychom léčili nemoc. Nikdy to však 

nejde praktikovat naráz, ale pomalu a postupně. Jako hledá lékař během léčby 

pacienta příčinu jeho choroby, měli bychom se podle něj snažit nacházet základy 

jazyka. Cílem je dobrat se ke správnému používání jazyka a odstraňování 

nedorozumění způsobených právě jeho chybným používáním.   

Jak již bylo zmíněno, Wittgenstein se věnoval mimo jiné i jazykové hře. Protože 

idea ideálního dokonalého jazyka je v tomto smyslu spíše utopií, zaměřuje se 

Wittgenstein na studium vzájemného vztahu jazyka a jednání. Velmi intenzivně se 

zamýšlel nad vztahem jazyka a řeči k vnější předmětné skutečnosti. To však velmi 

úzce souvisí s tím, jakým způsobem se lidé učí jazyku. Od dětského věku jsme 

vedeni okolím k tomu, abychom se učili přiřazovat jednotlivé významy různým 

slovům. Každé slovo by tak mělo v naší mysli nabýt svého specifického významu. 

Wittgenstein se dobírá ke zjištění, že učení se jazyku s pomocí ostenze je 

nerealizovatelné. Během socializace a formování myšlení se děti postupně učí vždy 

při nějakém konkrétním úkonu používat určitá slova, věty, slovní spojení a obraty 

a tím si vše zafixují v paměti a stane se to pro ně něčím přirozeným pro budoucí 

užívání. Zpočátku se však nedokážou tázat proč a k čemu to je dobré, pouze se učí 

mj. např. i nápodobou. „Nápodoba je proces, při němž napodobující osoba zkouší 

opakovat po jiné osobě, která plní funkci vzoru, modelu, její vnější chování, ale též 

její řeč, myšlenky, postoje, prožitky. Může být záměrná nebo bezděčná. 

Napodobující si ji může, ale nemusí sám uvědomovat.
53

 Vztah mezi jazykem 

a vnější předmětnou skutečností je však mnohem širší, než by se na první pohled 

mohlo zdát a zahrnuje v sobě mnohem více fenoménů. Podívejme se však detailněji 

na význam a smysl. Kdy nabývá slovo určitého významu? Má význam vždy nebo 

jej získá až v určitém kontextu? Tvrdíme-li o nějakém předmětu, že má nějakou 

vlastnost, musíme vědět, co tato vlastnost znamená a to se lze naučit pouze 

zkušeností. Jazyk a jeho pochopení má velmi úzkou vazbu na skutečnosti vně 

jazyka. Otázka významu byla jednou ze skutečností, na kterou se Wittgenstein ve 

svém bádání o jazyce soustředil: „Slovo nemá žádný význam, když mu nic 

neodpovídá. Je důležité konstatovat, že slovo význam je používáno v rozporu 

s duchem řeči, jestliže se jím označuje ona věc, která slovu odpovídá. To znamená 
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zaměňovat význam jména s nositelem tohoto jména. Když pan N. N. zemře, říká se, 

že zemřel nositel jména, nikoli, že zemřel význam jména. A bylo by nesmyslné takto 

mluvit, neboť kdyby toto jméno přestalo mít význam, tak by nemělo žádný smysl říci, 

že pan N. N. zemřel.“
54

 Jak se ale dozvíme skutečný význam určitého slova či 

pojmu? A tuto otázku říká Wittgenstein následující: „Pro velkou třídu případů 

použití slova význam – i když ne pro všechny případy jeho použití – lze toto slovo 

vysvětlit takto: význam nějakého slova je způsob jeho použití v řeči. A význam 

nějakého jména se někdy vysvětluje tím, že se ukáže na jeho nositele.“
55

 Stěžejní je 

pro Wittgensteina hlavně praktický význam, tedy to, jakým způsobem je dané slovo 

užíváno v lidské řeči. Význam tedy slovu dává až způsob a okolnost jeho použití, 

které volí člověk ve svém řečovém projevu. Faktorů, které tuto volbu ovlivňují, je 

mnoho a jejich výběr závisí na konkrétním jedinci.  

Dalším důležitým aspektem, který nelze v souvislosti s jazykovou hrou 

opomenout, jsou pravidla. Pravidla již ve stavbě slova naznačují cosi pravidelného, 

určitý řád. Wittgenstein je podrobuje důkladnému zkoumání, zabývá se mj. 

uvažováním o jazyce jakožto souhrnu pevných pravidel jeho užívání, hledá také 

kořeny vzniku těchto pravidel a problematiku jejich chápání a přijetí v mysli 

člověka a zamýšlí se také nad tím, co vše výše uvedené prakticky znamená pro 

jazykovou hru, jak ji to ovlivňuje. Pravidla v jazyce jsou podle Wittgensteina 

důležitá už jenom proto, aby vůbec mohla proběhnout smysluplná mezilidská 

komunikace. „Způsob použití slova pravidlo je spjat se způsobem používání slova 

stejný. Tak jako je použití slova věta spjato s použitím slova pravdivý.“
56

 Důležitá je 

v tomto ohledu právě ona pravidelnost v jednání, protože pravidla a jazyk jsou 

spolu pevně svázána, ona pravidla se nacházejí přímo v jazyce samotném 

a nemůžeme je proto hledat někde vně jazyka. Je to naše jednání v souvislosti 

s jazykem. „Je to, čemu říkáme řídit se pravidlem, něco, co by mohl udělat také 

jenom jediný člověk jenom jedenkrát v životě? A toto je přirozeně poznámka 

vztahující se ke gramatice výrazu řídit se pravidlem. Není možné, aby se nějakým 

pravidlem řídil jedinkrát jen jeden člověk. Není možné, aby došlo jen jedenkrát 

k jednomu jedinému sdělení, aby jen jedenkrát byl dán nebo pochopen rozkaz atd. – 
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Řídit se pravidlem, učinit sdělení, dát rozkaz, hrát šachy jsou návyky (zvyklosti, 

instituce.)
57

 Na základě této myšlenky můžeme tvrdit, že pravidlo je důsledkem 

pravidelného jednání, díky čemuž se z něj stává určitý návyk. V souvislosti 

s pravidly však narážíme na určitý – lze říci – rozpor: vycházejí-li pravidla z jednání 

a nejsou-li ničím vnějším, jakým způsobem je můžeme vysvětlit či popsat a lze to 

potom vůbec? Wittgenstein zmíněný rozpor vyřešil takto: odděluje od sebe pravidla 

jako taková, která lze vysvětlit, popsat, definovat…atd. a pravidla, která mají základ 

právě v pravidelnosti našeho jednání. Důležité je uvědomit si, že pravidlo samo 

o sobě je jednáním. Wittgenstein se často zmiňuje o šachové hře. Na tomto příkladu 

lze dobře vysvětlit rozdíl jazykové hry a šachů. Pokud chceme popsat pravidla hry 

šachy, nevyhneme se použití jazyka. Ale u pravidel jazyka toto neplatí, neboť jde 

o jednání samotné. Jazyková pravidla jsou tedy díky tomu jasná a nepochybná. 

Můžeme hovořit o projevu životní formy v souvislosti s pravidlem. Wittgenstein 

také říká, že: „Řízení se pravidlem je určitá praxe. A být přesvědčen, že se řídíme 

pravidlem, není řídit se pravidlem. A proto se nemůže nikdo pravidlem řídit jen 

soukromě (privatim), protože jinak by přesvědčení, že se člověk řídí pravidlem, bylo 

totéž jako řídit se pravidlem.“
58

 Jednání je tedy naprosto zásadní pro naši řečovou 

komunikaci. Shrneme-li problematiku pravidel, můžeme říci následující: Pravidla 

poznáváme a upevňujeme vlivem výchovy a působením okolí, tím, jak dozráváme 

se je učíme a chápeme hlouběji. Pravidla jsou výrazem sociální skupiny, jež je 

aktivně používá, jsou jejím jednáním, návykem a výrazem životní formy.  

Wittgenstein se dotkl také pojmu soukromý jazyk. Zjednodušeně řečeno jím 

chápeme takový jazyk, jenž se týká pouze individua a jeho soukromých pocitů. 

Problematika soukromého jazyka je značně rozsáhlá a složitá. Pro ilustraci uvádím 

jednu z Wittgensteinových úvah k tomuto tématu: „Jak se vztahují slova na pocity? 

V tomhle není, zdá se, žádný problém, neboť nemluvíme denně o pocitech 

a nepojmenováváme je? Ale jak se vytváří spojení jména s pojmenovávaným? Je to 

stejná otázka jako: jak se člověk učí významu slov označujících pocity? Např. 

významu slova bolest. Jedna možnost je tato: slova se spojují s původním, 

přirozeným výrazem pocitu a nastupují na jeho místo. Dítě se poranilo, křičí, a tu 

k němu dospělí mluví a od nich se děti učí různým zvoláním a později větám. 

Dospělí učí dítě novému chování při bolesti. (…) Do jaké míry jsou moje pocity 
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soukromé? Inu, jedině já mohu vědět, jestli skutečně bolesti mám, druhý se to může 

pouze domnívat. (…) Nedá se říci, že druzí se domnívají o mých pocitech jen z mého 

chování, neboť o mně samém nelze říci, že bych se o nich dovídal, mám je. Správné 

je toto: o druhých má smysl říci, že jsou na pochybách, jestli mám bolesti, ale nikoli 

říci to o sobě. (…) Věta: Pocity jsou soukromé je srovnatelná s větou: Pasiáns 

člověk hraje sám.“
59

 

Význam Wittgensteinových úvah o jazyce tkví nejenom v jeho úvahách 

o jazykových hrách, ale i mnohé jeho další myšlenky jsou neméně významné pro 

hlubší studium hry a jazyka (např. problematika životní formy, atd.) Je však nutné 

oddělit od sebe dva přístupy k jazyku, s nimiž se ve Wittgensteinově díle 

setkáváme. Jeho původním cílem a přístupem k jazyku byla snaha o odstranění 

mnohoznačnosti, díky čemuž se stal významnou inspirací pro logické pozitivisty. 

Odlišuje od sebe jazyk vědy a jazyk přirozený. Svou první koncepci jazyka 

vyslovuje v díle Tractatus – logico – philosophicus.
60

 Hledá podstatu jazyka 

a řečové aktivity, její stavební kameny v nejobecnějším smyslu. V dalším 

myšlenkovém vývoji a v pozdním díle, které reprezentují Filosofická zkoumání,
61

 

však již připouští možnost přirozeného jazyka a mnohovýznamovost pokládá již 

nikoliv za něco negativního, ale za pozitivní a důležitý aspekt jazyka. 30. léta 20. 

století jsou charakteristická novým směřováním jeho myšlení. Odklání se od tématu 

významu a verifikace a věnuje se spíše vztahu jazyka a myšlení. Právě Filosofická 

zkoumání představují nový směr, kterým se ve svém bádání Wittgenstein vydal. 

Věnuje se v nich řeči jako jednání. Lidé podle něj vždy mají nějaký cíl, s nímž 

pronáší určitá slova a věty, nehovoří „jen tak“, ale za nějakým určitým cílem. 

Obvykle chceme něčeho dosáhnout a podle toho volíme naše jazykové jednání. 

Často si totiž neuvědomujeme, že jde o pouhou formu, a jakmile porozumíme 

pravidlům hry, máme vyhráno. S tím může pracovat i učitel ve škole. Povšimněme 

si, že většina dětí se do určitého věku velmi nadšeně účastní všemožných her. 

Řečové hry představují rozličné diskurzy, které se mohou různě proměňovat. 

Uvědomuje si, že s jazykovými hrami je úzce spojen i pragmatický kontext, v rámci 

něhož se odehrávají. Můžeme tedy na základě výše uvedeného konstatovat, že 
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jazyková hra je řečovou praxí. Nejde v ní pouze o jazyk, ale i osobnost mluvčího 

a společenský kontext, lze tedy hovořit o sociální praxi.
62

 Vztah hry a pravidel byl 

již popsán výše, je však nutné zmínit se v této souvislosti ještě o jednom důležitém 

aspektu. Wittgenstein říká, že pravidla nemusejí být vždy explicitně vyjádřena, ale 

mohou být obsažena přímo ve hře samotné. Hra může mít pravidla nepsaná, která 

sice nebyla nikdy verbálně zformulovaná, ale jejich porušení jedním či více 

účastníky je vnímáno jako negativní a nevhodné.  

Na závěr můžeme říci, že jazyková hra je tedy pro Wittgensteina manifestací 

životní formy, jazyk se neučíme, ale my sami jím něco konáme, tedy akceptujeme 

pravidla, přijali jsme hru a očekáváme tak, že ji přijalo i naše okolí. Tím také 

snadno odhalíme význam a to podle toho, jak se používá v řečové hře.  

Mohlo by se zdát, že ona roztříštěnost, kterou Wittgenstein s takovou oblibou 

používal při formulaci svých myšlenek, má svůj smysl, a tím je právě náhled na 

daný problém z více úhlů a více rovin skutečnosti.  

2.3 Saussurův pohled na jazyk  

Ferdinand de Saussure (1857-1913) byl významným ženevským jazykovědcem, 

představitelem tzv. Ženevské školy, který přímo ovlivnil formování moderní 

lingvistiky a jejích disciplín. Je proto nezbytné v této práci osvětlit a přiblížit 

některé jeho myšlenky, které se týkají našeho tématu. Své myšlenky formuluje ve 

stěžejním díle Kurs obecné lingvistiky
63

, kde formuluje jazyk jako složitý, obtížně 

vysvětlitelný fenomén, charakterizovaný sítí vzájemných vztahů. Toto dílo bylo 

vydáno až po Saussurově smrti z jeho zápisků a přednášek. Lingvistiku odděluje ze 

synchronního a diachronního hlediska a uvedené dílo se stalo stěžejní studijní 

literaturou pro jazykovědce na celém světě. Saussure je známý jako představitel 

proudu strukturalismu, který vznikl jako přímá reakce na činnost tzv. 

mladogramatiků.
64

 Strukturalisté popisují jazyk jako systém, mající svou určitou 

strukturu a několik různých hierarchicky uspořádaných úrovní. Jako každý systém, 

tak i jazyk v sobě zahrnuje jednotlivé prvky, např. morfémy, fonémy, slova, 

věty…), které jsou propojeny vztahy syntagmatickými či paradigmatickými, které 
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souvisí s volbou a uspořádáním jazykových prostředků. Mnoho důležitých pojmů 

strukturalismu definoval právě Saussure. Vliv strukturalismu je značný a svým 

významem přesahuje hranice lingvistiky. Značnou měrou zasáhl i do jiných vědních 

oborů. Saussure je autorem přelomové teorie jazykového znaku. Podle ní v sobě 

znak zahrnuje část zvukovou a část pojmovou. Zvukovou stránku znaku nazývá 

jako „označující“ (le signifiant) a pojmovou část jako „označované.“ (le signifié). 

Tento vzájemný vztah mezi oběma složkami není statický, ale naopak, je 

proměnlivý a díky tomu existují fenomény, jako je např. polysémie nebo 

homonymie. Znak můžeme chápat bilaterálně, jako souhrn obou složek nebo 

unilaterálně, kdy znakem chápeme jen zvukovou část znaku. Jazykový znak je 

charakterizován následujícími vlastnostmi: mj. arbitrárností a konvenčností, tzn. že 

přirozený vztah mezi znakem a označovaným chybí a musí tedy vzniknout na 

základě konvence, domluvy ve společenství, v němž je znaku užíváno. Dojde-li ke 

vzniku vztahu mezi předmětem a znakem, který je jím označen, vznikne v lidské 

mysli obraz znaku i předmětu. Obrazem předmětu na vyšší rovině obecnosti je 

potom dán význam. Jazykový znak je potom výslednicí akustického obrazu a pojmu 

v lidských myslích.
65

 Znak také musí být vnímatelný smysly. Pokud není smyslově 

vnímatelný, nemůže splňovat požadavek označování čehokoliv jiného.
66

 Existují 

však případy, kdy existuje přímý vztah mezi označujícím a označovaným, a tím 

jsou slova onomatopoická, tedy zvukomalebná.  

Jak pohlíží Saussure na jazyk a jak jej lze podle něj definovat? Saussure v úvodu 

svých bádání o teorii jazyka varuje před chápáním jazyka jako nomenklatury, jako 

pouhé soustavy jmen: „Jazyk je soustavou čistých hodnot, které nejsou určovány 

ničím jiným než okamžitým stavem jeho termínů. V sémiologických systémech, jako 

je jazyk, kde se prvky udržují ve vzájemné rovnováze podle určitých pravidel, splývá 

pojem identity s pojmem hodnoty a naopak.“
67

  Význam tedy vzniká na základě 

vztahů mezi jednotlivými výrazy. Hlavní těžiště strukturalistického pohledu na 

jazyk potažmo skutečnost ze Saussurova pohledu tedy znamená následující: na 

jazyk můžeme pohlížet jako na soustavu hodnot, které lze zjednodušit na vztahy 

identity a opozice. Všechny jazykové jednotky shledává Saussure abstraktními.
68
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Říká, že: „Jazyk se nenabízí jako množina předem vymezených znaků, které stačí 

studovat co do jejich významu a uspořádání, je to nepřehledná masa a její 

jednotlivé prvky může odhalit pouze vhled a zkušenost.
69

 Saussure připouští, že 

odhalit konstrukční rysy jazyka je velmi obtížné. Termín tedy není jen spojení 

nějakého určitého zvuku s určitým pojmem, takováto definice by byla jednak velmi 

zjednodušující, ale také zavádějící. Prvek musí být vždy zasazen do svého systému, 

nikdy neexistuje izolovaně, distancován od kontextu a to tvoří základ 

strukturalistického přístupu. Výše popsaný způsob nazírání na skutečnost je 

těžištěm analytického metodologického přístupu, který se nazývá deduktivní 

metoda, postup od obecného ke konkrétním prvkům. Abychom mohli jazyk 

definovat, je nutné jej podle Saussura vymezit a odtrhnout od tzv. fonického 

řetězce.
70

 Lingvistice stanovuje zásadní úkol, a to analýzu a deskripci jazykové 

promluvy. Jazyk se může na první pohled jevit jako nepochopitelná změť čehosi, 

jako chaos, který nelze při nejlepší vůli pochopit, ale opak je pravdou. Hlubším 

a soustředěným studiem lze postupně odhalovat vztahy ve struktuře a konstituovat 

logické rysy a uspořádanost prvků jazykové struktury. Zmíněný pohled na strukturu 

jazyka lze označit jako Saussurův sémiologický přístup. Jazyk potom označuje 

Saussure za formu, nikoliv substanci.
71

 Ani Saussure se však nedokázal zcela úplně 

oprostit od teorií, kterým se tak vehementně vyhýbal. Jednou z nich je pojímání 

jazyka jako nomenklatury, vůči které se sice ohrazuje, ale zároveň se i mnohdy jeví, 

jakoby se k ní zároveň přikláněl. Jako příklad uveďme následující tvrzení: 

„Myšlenka chápaná sama o sobě je jako mlhovina, kde nic není nutně vymezeného. 

Neexistují předem dané ideje a nic není zřetelné před tím, než se objeví jazyk. 

Můžeme tudíž zobrazit jazyk jako řadu souvislých pododdělení načrtnutých 

současně na neurčitém plánu neuspořádaných idejí a na stejně neuspořádaném 

plánu zvuků. Jazyk propracovává své jednotky tím, jak se konstituuje mezi dvěma 

amorfními masami.
72

 Výše uvedená pasáž ze Saussurova Kursu obecné lingvistiky 

skutečně potvrzuje určitý rozpor v jeho názoru na potřebnost nomenklaturistického 

hlediska jazyka. Substanci a formu tedy charakterizuje vzájemný vztah závislosti. 
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Další vzájemně neslučitelná a opozitní tvrzení lze nalézt na více místech, ale ty není 

na tomto místě nutné analyzovat hlouběji.  

Můžeme tedy s ohledem na výše uvedené poznatky jazyk nějakým způsobem 

definovat? Podle Saussura se jazyk neshoduje s řečí: „(…) je pouze její určitou, 

třebaže nejdůležitější částí. Je zároveň společenským produktem schopnosti řeči 

a souborem nutných konvencí, přijatých společenským útvarem proto, aby se užití 

této schopnosti jednotlivci umožnilo. Jako celek je řeč mnohotvárná a různorodá. 

Zasahuje zároveň do několika oblastí, fyzické, fyziologické a psychické. (…) Naproti 

tomu jazyk je celek sám o sobě princip klasifikace. Jakmile mu mezi fakty řeči 

přidělíme místo, zavedeme přirozený řád do souboru, který se žádné jiné klasifikaci 

nepodvoluje. Proti tomuto principu klasifikace by se mohlo namítnout, že užívání 

řeči spočívá ve schopnosti, kterou máme od přířody, zatímco jazyk je cosi nabytého 

a konvenčního, co by mělo být podřízeno přirozenému instinktu, místo aby nad ním 

mělo vrch.“
73

 Na vyslovenou námitku Saussure reaguje takto: říká, že funkce řeči, 

jež se jeví tak, jak mluvíme, nemusí být vůbec přirozená a neexistuje zatím žádná 

studie, která by to potvrzovala. Názory dalších lingvistů a badatelů v oblasti jazyka 

na tento problém se různí.  

Saussure na několika místech zdůrazňuje, že jazyk není funkcí mluvčího, ale 

výsledkem činnosti víceméně mimoděk a k tomuto staví do opozice právě mluvu, 

která je podle něj činem individuálním, který přepokládá vůli jednotlivce a lze v ní 

oddělovat několik aspektů: kód jazyka v různých individuálních kombinacích 

a spojení určitých fyziologických a psychických dispozic, díky kterým lze 

manifestovat a verbálně vyjadřovat zmíněné konkrétní kombinace. Obtížnost 

stanovení přesné definice v oblasti popisované lingvistické problematiky značně 

ztěžuje také fakt, žádné slovo neodpovídá úplně přesně žádnému z pojmů. Jako 

příklad uveďme německý pojem Sprache, kterému odpovídá český ekvivalent 

jazyk, ale i řeč. Naproti tomu pojem Rede bychom mohli do češtiny přeložit jako 

mluva. Jazyk je tedy podle Saussura charakteristický následujícími vlastnostmi: 

jednak je to v prvé řadě prvek, který můžeme umístit na určité místo v systému řeči. 

Zároveň jde o takovou část řeči, která je společenským faktorem, ale nestojí na 

jednotlivci, jeho existence je podmíněna společenskou domluvou. Chce-li člověk 

studovat jeho vlastnosti a funkce, je nutné, aby jej poznával do hloubky, nikoli 
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pouze povrchně. Jazyk si osvojujeme všichni od narození postupným učením 

a nápodobou okolí. Fenomén jazyka je všeprostupující, nemůžeme se mu úplně 

vyhnout. Pokud bychom chtěli srovnat jazyk a mluvu, pak jazyk na rozdíl od mluvy 

lze studovat sám o sobě, distancovaný od ostatních aspektů. Příkladem může být 

latina. Jde o jazyk vyhynulý, v současné době není mateřským jazykem pro žádného 

jedince, a přesto jej lze podrobit důkladnému lingvistickému zkoumání, můžeme 

studovat jeho gramatické struktury, atd. V tomto ohledu lze konstatovat, že řeč na 

rozdíl od jazyka je heterogenní a jazyk homogenní: „Je to systém znaků, v němž to 

nejpodstatnější je jednota smyslu a akustického obrazu a v němž obě části znaku 

jsou ve stejné míře psychické povahy.“
74

 Mluva i jazyk jsou konkrétní, a to má 

podle Saussura pozitivní vliv na jeho studium, jazykové znaky totiž nejsou ničím 

abstraktním, jde o realitu v lidské mysli. Jazykové znaky demonstruje např. písmo 

jako grafémy, tedy obrazy, které jsou stanovené konvencí, s mluvou však takto 

pracovat nelze. Jazyk je tedy v tomto ohledu souborem akustických obrazů a písmo 

potom tyto obrazy konkrétně zobrazuje v jakousi téměř hmatatelnou podobu.
75

  

Jak již bylo zmíněno, Saussure popsal a definoval stěžejní pojmy strukturalismu 

v lingvistice a těmi jsou např. langue a parole. Langue chápe jako systém nebo 

jazykový kód a parole jako promluvu, řeč. Cílem bylo odlišit od sebe dva systémy, 

jednak ten, který je závazný a určující pro konkrétní společnost a systém, který 

aktivně užívají lidé při domluvě v určitém čase a na určitém místě. Saussure 

zdůrazňuje hlavní a nezastupitelný cíl a výlučnost lingvistiky a jejího bádání jako 

vědy. Rozrůzněnost, rozsáhlost a rozšířenost jazyka může odvádět jazykovědce od 

skutečného smyslu jejich bádání, a tím je jazyk samý a jeho základ, to hlavní 

a obecné, nikoli speciální a okrajové multidisciplinární jevy a to charakterizuje 

právě langue. Parole stojí na opačném pólu spektra. Langue by měla být v ideálním 

případě fenoménem statickým, což však nelze dodržet beze zbytku, avšak právě pro 

to, že je určena pro širokou veřejnost a její dorozumívací akty by měla tuto 

podmínku plnit. Neznamená to však, že by se vyvíjet neměla, ale její vývoj je velmi 

mírný a pomalý vlivem různých faktorů a změn ve společnosti. Prostředkem změny 

v langue je právě parole, jako konkrétní realizace jazyka lidmi.
76

 Naproti tomu 
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parole je jevem dynamickým, pružně proměnlivým a reagujícím na aktuální stav 

jazyka i jiných společenských fenoménů. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že langue 

lze popisovat prostřednictvím analýzy parole. Vztah mezi langue a parole definuje 

Saussure jako dialektický.
77

 Existence parole je tedy přímo závislá a pevně vázaná 

na existenci langue, bez níž bychom o ní vůbec nemohli hovořit. Chceme-li se na 

vztah langue a parole dívat z pohledu filosofického, můžeme říci, že: „langue 

a parole je dialektikou sociálního a individuálního.“
78

 Zjednodušeně to lze chápat 

tak, že ve chvíli, kdy převáží aspekt individuality, můžeme se potýkat 

s neporozuměním, příkladem budiž určité druhy poezie. Naopak, pokud je nadřazen 

prvek sociální, můžeme tyto individuální zvláštnosti v jazyce postrádat. Ideální je 

harmonie a soulad obou krajností.  

Saussure popsal oba možné přístupy k jazyku vzhledem k časovému hledisku, 

tedy synchronní i diachronní. Sám však více inklinoval k přístupu synchronnímu. 

Nesleduje tedy vývoj určitých prvků v časovém období, ale zajímá ho vzájemný 

vztah prvků, které v určitém časovém období koexistují.  

Jazyk se tedy skládá z reálných, nikoli abstraktních znaků, Saussure je nazývá 

konkrétní entitou.
79

 Co je potom konkrétně základem jazykové entity? Její existenci 

podmiňuje soulad složky označujícího a složky označovaného. Pokud jedna z těchto 

složek chybí, jazyková entita zaniká a zbyde pouhá abstrakce. Základem je tedy 

jednota obou složek. Jazykovou entitu však musím oddělit od všech ostatních 

aspektů, tedy dle Saussura delimitovat ji z fónického řetězce.
80

 Cizí jazyk vnímáme 

jen jako pouhé složení zvuků, které jsou delimitovány, jeví se nám jako masa a je 

pro nás obtížné postřehnout a zařadit všechny jeho prvky na správné místo. 

O jednotce takového jazyka říká Saussure následující: „zvukový úsek, který je, 

vyjma toho, co předchází, a toho, co v mluvním řetězu následuje, označujícím 

určitého pojmu.“
81

 

Chápání jazyka jako systému je stěžejní myšlenkou celého Saussurova díla.
82

 

„Předmětem jazykovědy je jazyk jako systém znaků.“
83

 Novost tkví zejména 
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v objevech, které předchozí jazykové školy nepřinesly, např. definování jazyka jako 

struktury, rozlišení langue, parole a langure, dynamika jazykového systému, 

upřednostnění synchronního úhlu pohledu při bádání a definice jazykového znaku.  

Saussurovo lingvistické bádání lze shrnout takto: jazyk představuje určitou 

formu mající znakovou povahu. Miroslav Petříček v této souvislosti přirovnává 

jazyk k barevnému spektru a vysvětluje je na analogii tzv. mřížky. V barevném 

spektru jednotlivé barvy přecházejí jedna do druhé a jsou kontinuální. Naproti tomu 

jazyk je nespojitý. Jednotlivé barvy můžeme vidět tak, že přes popsané barevné 

spektrum přiložíme mřížku, která barvy navzájem od sebe odděluje. Pomocí jazyka 

tedy lze jednotlivé barvy rozlišovat. Petříček vysvětluje Saussurovu teorii takto: 

„Různé jazyky mohou rozlišovat barvy různým způsobem: co je pro nás pouhý 

přechod mezi dvěma barvami, může jiný jazyk chápat jako samostatnou barvu. 

V jednom jazyce existují barvy „červená“, „oranžová“ a „žlutá“, ale kdyby 

existoval jazyk, v němž by výraz pro „oranžová“ chyběl, pak by výrazy „červená“ 

a „žlutá“ označovaly širší úsek barevného spektra.
84

 Takovýmto způsobem podle 

Petříčka Saussure vysvětloval princip a základ jazyka obecně. Jazyk tedy chápal 

jako jakousi mřížku, kladenou přes substanci. „Jazyk je tedy v tomto smyslu systém 

vzájemných diferencí.“
85

 Prostřednictvím tohoto systému diferencí lze rozeznat, 

které prvky ke konkrétnímu jazyku patří a které ne. Tyto prvky definujeme nikoliv 

svým obsahem, ale právě svou diferencí: „Význam jednoho prvku sahá právě tam, 

kde již začínají hranice významu jiných prvků.“
86

 A právě tato skutečnost činí 

jednotlivé jazyky rozmanitými. Různé jazyky totiž rozdělují skutečnost různými 

způsoby, což vyjadřuje dle Saussura právě arbitrárnost znaku. Naše vzájemné 

rozumění neznamená nic jiného než to, že členíme skutečnost všichni stejným 

způsobem (hovoříme stejným jazykem).  

Za předchůdce Saussurova bádání můžeme jmenovat např. Karla Vosslera, F. F. 

Furtunatova, představitele Moskevské jazykové školy nebo představitele Kazaňské 

školy Jana Bodouina de Courtenay. 
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2.4 Gadamerovo pojetí jazyka 

„V každém vědění o sobě samých a v každém vědění o světě jsme vždycky už 

obklopeni řečí, která je naše vlastní. Vyrůstáme, učíme se vyznat ve světě, učíme se 

znát lidi a nakonec sebe samé tím, jak se učíme mluvit. Učit se mluvit neznamená 

být uváděn do užívání už hotového nástroje označování nám důvěrně známého 

světa, nýbrž znamená získávat důvěrnou známost světa samého i toho, jak s ním 

setkáváme.“
87

  

Německý filosof Hans Georg Gadamer nám ukazuje hermeneutické hledisko, 

z něhož můžeme nahlížet na jazyk, potažmo řeč. Tematika porozumění řeči je velmi 

významná pro učitele obzvláště českého i cizích jazyků. Gadamer se jím zabývá 

v díle Člověk a řeč. Převratná je především jeho známá myšlenka tzv. 

hermeneutického kruhu, který vysvětluje jako skutečnost, že lidé jsou už obdařeni 

a priori určitým předporozuměním, které se jenom během studia různých textů 

transformuje a variuje, kritickým posuzováním daností, atd. Tematika porozumění 

v souvislosti s jazykem je velmi důležitá právě proto, že ve své době docházelo 

k častějším bližším kontaktům mezi různými kulturami a díky globalizaci jsou lidé 

vysloveně nuceni zabývat se tímto tématem, jde o nadčasové a stále aktuální téma. 

Je potřeba najít společnou řeč a odstranit překážky a problémy plynoucí 

z neporozumění. Řečí, dorozuměním, rozuměním a neporozuměním se zabývá 

hermeneutika. Reprezentativní osobností tohoto myšlenkového směru je právě 

Gadamer. Svými názory ovlivnil mnoho dalších osobností, např. Paula Ricoeura 

nebo Jürgena Habermase atd. Řeč souvisí i s procesem rozumění, tedy s myšlením. 

Gadamer se ve svém díle dotýká i výrokové logiky nebo osvětluje problematiku 

okasionalismů, jeho záběr v této oblasti je tedy poměrně široký.  

„Na první pohled se slovo a věc zdají být neoddělitelně spojeny. Pro každého 

mluvčího jsou cizí jazyky, v nichž se totéž jmenuje a zní jinak, něco znepokojivého 

a napoprvé prostě neuvěřitelného.“
88

 Zde Gadamer vyslovuje obavu všech jedinců, 

kteří se učí cizímu jazyku. Řeči, která není jejich mateřským jazykem, tedy pro ně 

není něčím přirozeným jako pro nás, rodilé mluvčí, a to by měl mít učitel stále na 

paměti, obzvláště pracuje-li s dětmi. Pro učitelskou praxi je důležité mít na zřeteli, 

že jazyky a kultura jsou rozmanitými fenomény a při výuce se musíme snažit 
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oprostit od způsobu kladení otázek, který vznikl ze zkušeností v rámci a mezích 

naší řeči. To ale nemusíme pokládat za problém, naopak, svým způsobem nás snaha 

o oproštění se od limitů daných naší řečí může obohatit a otevřít nám i vyučovaným 

dětem nové obzory v obou jazycích, mateřském i cizím.  

Gadamer zmiňuje Aristotelovu definice člověka jako animal rationale, bytosti, 

která je nadaná logem, což znamená v podstatě rozum, řeč. Člověk je na rozdíl od 

zvířat myslícím subjektem, dokáže sdělovat, co si myslí, co je správné a co 

nesprávné.
89

 Způsob dorozumívání lidí je tak zásadně rozdílný od způsobu 

dorozumívání zvířat. Gadamer zdůrazňuje právě roli řeči v aristotelském vymezení 

člověka. Původ řeči a pátrání po něm nebylo prioritní otázkou filosofie, obecně se 

vykládala z náboženského hlediska a znovu nastolena byla teprve v době 

osvícenství, které bylo charakteristické touhou po rozumovém uchopení světa. 

Významnou osobností, která se fenoménem původu řeči u lidí zabývala, byl 

Wilhelm von Humboldt, o jehož bádání v tomto směru Gadamer také píše. Co je 

vlastně řeč, je něčím, co člověka bytostně určuje, je jeho součástí, nebo pouhým 

nástrojem k dosažení něčeho (sdělení myšlenek…)? Odmítá názor, že by řeč byla 

nástrojem, protože jsme jí vždy již od narození obklopeni, je všude kolem nás, 

rodíme se v ní a do ní.  

Je důležité osvětlit, na jakých pilířích stojí Gadamerův hermeneutický pohled na 

problematiku jazyka a řeči. Musíme si uvědomit, že člověk se v hermeneutické 

situaci nachází vždy. Ať už to stojí či ne, ať už o tom ví nebo ne, je to danost, která 

stojí zcela mimo lidskou vůli. Chtění zde nemá místo. A to potom určuje míru 

veškerého našeho rozumění a porozumění, my jako lidé to však nemůžeme žádnými 

prostředky ovlivnit či změnit. Ve své podstatě to znamená, že v rámci určitého 

porozumění budujeme vztah s věcí samou. Přirozené předporozumění, kterým 

disponujeme, nám pomáhá dávat věci a vztahy do souvislostí, a pokud něco 

nezapadá, jednoduše se tím nezabýváme, jako bychom se toho zbavili. 

Hermeneutika jako vztah dvou jazyků je zjednodušeně řečeno o tom, že řeč je 

základem lidské schopnosti orientace při střetu různých kultur, světů…atd. Je to 

jazyková událost a vyjadřuje vztah dvou jazyků.  Gadamer popisuje, že existují 

konkrétní situace, kdy si člověk uvědomí, že mluví. Pro učitele v procesu výuky 

jazyku není tento jev ničím neznámým. Jako příklad uvádí Gadamer situaci, kdy se 
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sami sebe tážeme, zda vůbec můžeme určitou myšlenku nebo věc vyjádřit těmi 

slovy, která nám zrovna přijdou na mysl. Jde to tak vůbec nebo ne a proč? Řeč, 

kterou mluvíme, v tu chvíli neplní svou funkci. Gadamer rozlišuje tři rysy 

bytostného bytí řeči:
90

  

1. bytostné sebezapomnění - při vlastním mluvení si vůbec neuvědomujeme 

syntax, gramatiku, strukturu řeči atd. 

2. nepřipoutanost řeči k „já“ – řeč se odehrává minimálně v dialogu, už tedy 

nejde o pouhé „já“, ale dochází k proměně v „my“ a forma rozhovoru je 

analogická ke hře. „Hra je ve skutečnosti pohybový děj, který hráče 

obklopuje a zahrnuje. Takže to rozhodně není jen metafora, mluvíme-li o hře 

vln nebo o tančících komárech či o volné hře světel.“
91

 Neumíme si hrát, 

pokud nedokážeme brát hru vážně, hra je charakteristická lehkostí, štěstím 

a svobodou, má svou vlastní dynamiku a zde právě nacházíme podobnost 

s rozhovorem, resp. s řečí, kterou je manifestován. 

3. univerzálnost řeči – řeč zahrnuje vše, co můžeme i nemůžeme vyslovit. 

Rozhovor není ničím limitován, je-li ukončen či přerušen, je to dáno vztahem 

k řeči a má to svůj důvod. Vše má svůj význam, který můžeme zkusit 

vyslovit, i nedorozumění je řečí, podle Gadamera je chybou porozumění, 

stále se však vztahující k řeči samotné.
92

  

Celý náš život je hermeneutickou situací, určenou jazykem, jímž hovoříme. 

Jazyk naše myšlení o skutečnostech limituje, nicméně nám dává i otevřené 

možnosti, jak s ním nakládat. K tomu je ovšem zapotřebí naší angažovanosti a vůle. 

Gadamer se zmiňuje o příkladu překladu z cizích jazyků. Zjednodušeně řečeno ve 

skutečnosti nejde o porozumění jednotlivým částem, ale o smysluplnost a uchopení 

celku textu. I přesto, že překlad může být brilantní, nikdy by neměl mít ambice 

nahradit originál, protože to není ani technicky možné, překladu vždy chybí náboj, 

který originálu dává osobnost a jazykový rozměr autora. Gadamer říká, že: „Žádný 

překlad není tak srozumitelný, jako jeho originál. Je to právě ten smysl řečeného, 

který zahrnuje mnohé – a smysl je vždycky směr – jenž se dostává ke slovu jen 

v původním mluvení a v každém opakování uniká. Úkolem překladatele tedy nemůže 

být napodobovat řečené, nýbrž nastavit se do jeho směru, tj. smyslu, a to, co má být 
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řečeno, přeložit ve směru svého vlastního mluvení.“
93

 Zde narážíme na smutný 

paradox, když nahlédneme do školní praxe. Proč jsou děti ve školách při výuce 

cizích jazyků nuceny ke striktnímu doslovnému překladu výhradně za použití 

slovíček, která byla probrána? Není to právě popřením těchto Gadamerových 

poznatků o smyslu jazyka a porozumění? Jistě, své opodstatnění to má, chceme-li, 

aby si dítě procvičilo slovíčka, kterých nově nabylo, ale v tomto případě to není 

úplně vhodné, naopak bychom měli následovat Gadamera a snažit se v mezích 

vlastního jazyka vyjádřit myšlenku tak, aby dávala smysl, a k tomu vést i naše žáky. 

Překlad je pro ně velmi obtížný, mějme proto na paměti, jak zdůrazňuje Gadamer, 

že smysl textu se netvoří pouhým přiřazováním slov (větných členům) 

k odpovídajícím slovům v jiném jazyce a veďme děti k tomu, aby pochopily to 

podstatné. Měli bychom si být vždy vědomi kontextu a neizolovat slova samotná. 

Řeč je otevřeným prostorem v rámci rozhovoru. Řeč se tedy stává středobodem bytí 

člověka, neobejdeme se bez ní a neobejdeme se tedy ani bez porozumění: „Řeč má 

schraňujcí a sebe samu zakrývající sílu, takže to, co se v ní odehrává, je chráněno 

před přístupem vlastní reflexe a zůstává takřka uchráněno v nevědomí. Kdo poznal 

odkrývající a zároveň schraňující podstatu řeči, musí postupovat dál za dimenze 

výrokové logiky a proniká do dalších obzorů. Uvnitř živoucí jednoty řeči je řeč vědy 

vždy jen jeden integrovaný moment. Najdeme zde zejména takové způsoby slova, 

jaké máme před sebou ve filosofické, náboženské a básnické řeči. V těch všech je 

slovo něco jiného než sebezapomenutý průchod ke světu. V takovém slově jsme 

doma. Je jakýmsi ručitelem za to, o čem se mluví. Zejména v básnickém užití řeči to 

je zcela očividné.“
94

  

Hermeneutika však narážela na určité soudobé problémy. Pohybujeme se na 

sklonku 18. století, společností se šíří duch osvícenství, stavící víru v nepřeberné 

možnosti lidského rozumu na pomyslný piedestal. Ve světle společenských 

a politických událostí, které se týkaly náboženství, církve jako takové, ale 

i měšťanstva, panovnictva a jiných institucí a vrstev společnosti, dostávají různá 

umělecká díla nebo konkrétní činy úplně jiný nádech a jejich výklad se může ubírat 

naprosto jiným směrem, než kdyby tohoto kontextu nebylo. Nastává střet dialogu 

více kultur, hodnot, tradic, generací a snadno může dojít ke konfliktu, plynoucímu 

z neporozumění. Význam tolerance vzrůstá, ale společnost ji nedokáže správně 
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uchopit, dochází ke střetu zájmů. Cílem je nastolit znovu harmonii ve společnosti, 

najít společnou řeč, spočívající v tom, že hodnotu tolerance bude ctít každý 

jednotlivec a bude se jí řídit ve svém konání.  

Hermeneutika tak, jak ji pojímá Gadamer, v mnohém přímo navazuje na 

heideggerovskou tradici a pokračuje v ní. Také se odvrací od chápání sebe sama 

v transcendentním smyslu a uvažuje o konečnosti a dějinnosti pobytu. Gadamer 

však stále zdůrazňuje právě dialogický charakter řeči jako primární 

a nejdůležitější.
95

 I to mělo být reakcí na Heideggerovo myšlení a strach z návratu 

zpět k metafyzice. Gadamer se také ostře vymezuje proti názoru, že gramatika naší 

řeči má přímou spojitost s řečí metafyziky a nedovolí nám svobodně se od ní 

odpoutat. Výroky nepřímé řeči jsou srozumitelné, ať už je gramatika jakákoliv 

a nejsou závislé na nějaké konkrétní gramatické struktuře. Heideggerovy úvahy 

potom Gadamer podrobuje kritice v tom smyslu, že se mu zcela nezdařilo překonat 

výše zmíněný rozpor nebo to minimálně nedokázal logicky a výstižně osvětlit.
96

 

Společná řeč, utvářející se dialogem, sahá svým významem podle Gadamera mimo 

vědomí každého jedince a přesahuje jej. Tímto způsobem se postupně odhaluje bytí 

ve své čisté podobě. A myšlení je, jak poznamenal už Platón, „rozhovorem duše se 

sebou samotnou.“
97

 Struktura našeho porozumění rámovaná dialogem má pro 

Gadamera vysoký stupeň obecnosti a tudíž je i nadčasová, formuje náš náhled na 

tradici a metafyziku v jejím pojetí. Gadamer vysvětluje, že každý člověk svým 

způsobem filosofuje, tedy přemýšlí nad různými společenskými tématy, pokládá si 

otázky, hledá na ně odpovědi, ale zobecnění, k nimž jednotlivec dojde, nemůžeme 

pokládat za obecnou pravdu, jsou výsledkem souhry mnoha různých faktorů 

externích i interních. Gadamer toto zmiňuje v souvislosti s kontextem, v němž 

docházel k základním tezím jeho hermeneutického filosofie, a tím je aristotelská 

tradice, která v teorii nespatřuje úplně negativní konotace. Polemizuje však 

i s Hegelem, říká, že: „Dialektika se musí navrátit do hermeneutiky.“
98

 Hegelovi 

potom věnoval i některé své další studie, na nichž pracoval. Dalším problémem, 

s nímž se hermeneutika mj. ve své době potýkala a který v závěru svého spisu
99

 

Gadamer popisuje, je pojetí hermeneutiky ve vztahu k ontologické diferenci, s čímž 
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se poprvé setkává na Heideggerových přednáškách. To však zahrnuje problematiku 

natolik rozsáhlou, že není v možnostech této práce se jí detailněji věnovat.  

Pokud bychom měli shrnout Gadamerův postoj k jazyku, můžeme říci 

následující: Řeč a porozumění, resp. rozumění spolu velmi úzce souvisí. Řeč, na níž 

klade Gadamer značný důraz, můžeme chápat jako logos, kterým je nadán každý 

člověk a jímž se odlišuje od živočišné říše. Řeč je nezbytná proto, abychom byli 

schopni uvažovat v pojmech, myslet v mezích logiky a používat vědomě 

abstraktního myšlení v našem uvažování. Vztah mezi řečí a porozuměním je podle 

Gadamera reciproční. Nerozumíme-li nějaké řeči, znamená to, že k nám nemluví. 

Řečí se nám odhaluje bytí samo o sobě ve své ryzí podobě a děje se tak právě 

prostřednictvím řeči a porozumění. Z toho potom vyplývá naše tzv. hermeneutická 

zkušenost, kterou můžeme popsat jako výslednice rozumění a řeči, která tvoří naši 

interpretaci okolního světa a ve výsledku celkovou zkušenost s ním. Pokud 

rozumíme, znamená to, že jsme schopni se oprostit od svého já, jako bychom hráli 

hru, do ní se také cele a úplně ponoříme a odevzdáme a dojdeme tak k lehkosti 

a určitému sebezapomnění, čímž vzniká pocit svobody. Interpretovat potom 

znamená rozumět a porozumět a je tedy jakousi manifestací výsledku procesu 

rozumění. Na tomto místě je také důležité zmínit, že podle Gadamera se vždy 

musíme tázat, proč nás konkrétní text zaujal, proč toužíme po porozumění, proč 

přitahuje naši pozornost? Říká, že nejde o explicitní obsah textu, ale právě o to 

skryté, zahalené rouškou tajemství, o to implicitní, nevyslovené. Měli bychom se 

tedy snažit o to, abychom se dobrali k tomu skrytému, co nás svým způsobem 

provokuje. V souvislosti s tímto tajemstvím bytí odlišuje od lidské řeči také řeč 

Boží, která nám také přináší informace.  

Řeč, vývoj a pokrok ve společnosti jsou spolu nerozlučně svázány. Jazyky se 

vyvíjejí v závislosti na tom, co konkrétní společnost potřebuje, co je pro ni prioritní, 

kam směřuje, je zrcadlem společnosti. Je spjat s vývojem lidské společnosti. „Ve 

všem našem myšlení a poznávání jsme už vždycky předpojati řečovým výkladem 

světa, do něhož vrůstat znamená vyrůstat na světě.“
100
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2.5 Vymezení a podstata didaktické hry 

Na úvod této kapitoly je nezbytné vysvětlit oba pojmy. Začněme hrou 

didaktickou.  Didaktická hra je zjednodušeně řečeno hra využívaná v pedagogickém 

procesu a sledující pedagogické cíle. Definic a vymezení pojmu je opět celá řada. 

Úskalím je, jak ji definovat, jako zčásti hru a zčásti pedagogickou metodu. Nakolik 

je pomocníkem učitele a nakolik pouhou hrou? Na základě definice podle 

Pedagogického slovníku lze říci, že didaktická hra splňuje jednak požadavek hry 

a jednak výukové metody: „Didaktická hra je analogie spontánní činnosti dětí, 

která sleduje (pro žáky ne vždy zjevným způsobem) didaktické cíle. Může se 

odehrávat v učebně, v tělocvičně, na hřišti, v obci, v přírodě. Má svá pravidla, 

vyžaduje průběžné řízení, závěrečné vyhodnocení. Je určena jednotlivcům 

i skupinám žáků, 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 – dramatická výchova.“
101

  

Myšlenka důležitosti hry v edukačním procesu není ničím novým, sahá až do 

období antiky. Už Platón zdůrazňoval důležitost hry pro dítě.
102

 Významným 

myslitelem, který také propagoval myšlenku využití hry ve výuce, byl i Jan Amos 

Komenský.
103

 

Hlavním cílem didaktické hry je rozvoj kognitivních procesů, duševních procesů 

a v neposlední řadě i vědomostí. Klade na učitele požadavek promyšlenosti 

a vhodně naplánované struktury smysluplných činností, které prostřednictvím 

dílčích cílů naplní hlavní cíl – rozvoj kognitivních schopností žáka. Toto řízené 

učení hrou má v sobě důležitý prvek navíc oproti některým jiným učebním 

metodám, a tím je prvek emocionality, prožitku. Dítě si tak lépe zapamatuje učivo, 

protože díky emočnímu zážitku si uchová v paměti i na první pohled pro něj 

nezáživné informace. Úspěch didaktické hry jako výukové metody, je-li vedena 
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správně, tedy stojí na skutečnosti, že výuka sama probíhá u dítěte lze říci na 

nevědomé nebo neuvědomované úrovni. V popředí je hra jako taková a učení 

probíhá jakoby mimochodem. To má své opodstatnění i z pohledu psychologie, 

mozek dítěte přijme větší množství informací a uchová je delší dobu, je-li mu učivo 

zprostředkováno zábavnou formou. Nejčastěji je pedagogové zařazují do úvodní 

části výukové jednotky jako motivaci či aktivizující formu a přípravu, na které bude 

probíráno. Není však důvod, proč by nemohly být použity i v jiné fázi hodiny, má-li 

to svůj důvod.
104

 Didaktické hry se pochopitelně nemusí uplatňovat pouze ve 

školním vyučování, ale své místo mají i v mimoškolních činnostech. Potom mají 

jiná specifika a odlišné cíle než didaktická hra použitá pedagogem ve vyučovací 

hodině.  

Didaktická hra je postavena na principu modelu reálné situace, která je žákovi 

předkládána k řešení. Situace by měla být jako ze skutečného života. Neméně 

důležitou fází didaktické hry je její reflexe. V této části je vyhodnocen úspěch či 

neúspěch hry, mohou se reflektovat dojmy žáků a ujistit se, že byla dodržena 

předem stanovená pravidla. Žáci by měli dostat prostor k vyjádření svých pocitů ze 

hry. Učitel sám zhodnotí, zda bylo dosaženo didaktického cíle, prostřednictvím 

činnosti žáků.  

Příprava didaktické hry vyžaduje od učitele kreativní přístup. Je nutné, aby při 

přípravě zohlednil všechny aspekty a situace, k nimž může dojít, měl by se tedy 

snažit předvídat různý směr vývoje hry. Neméně důležitým kritériem vhodného 

výběru hry je věk a aktuální mentální úroveň cílové skupiny žáků. Obsah hry by 

měl plně odpovídat předem jasně stanoveným didaktickým cílům a jednotlivé fáze 

hry by měly postupně vést k naplnění hlavního didaktického cíle, který stanoví 

učitel podle potřeby. 

2.5.1 Klasifikace didaktických her 

Existuje značné množství nejrůznějších klasifikací podle různých kritérií. Pro 

příklad je uvedeno dělení didaktických her podle Kožuchové a Korčákové
105

 tak, 
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jak je uvádí Libuše Sochorová v článku Didaktická hra a její význam ve vyučování 

na metodickém portálu RVP.
106

  

Didaktické hry podle těchto autorek můžeme dělit např. podle kritéria obsahu na: 

- Hry rozvíjející jazyk 

- Hry rozvíjející logiku a matematické myšlení 

- Hry zaměřené na rozvoj vědeckého poznání 

- Hry zaměřené na rozvoj pohybu 

- Hry podporující rozvoj esteticko-hudebních schopností 

- Hry podporující rozvoj organizačně-řídících schopností 

 

Podle kritéria toho, jaké psychické procesy má didaktická hra rozvíjet ji lze dělit 

na: 

- Hry zaměřené na rozvoj smyslů (senzorické) 

- Hry zaměřené na rozvoj paměti 

- Hry zaměřené na rozvoj myšlení 

- Hry zaměřené na rozvoj komunikace 

- Hry zaměřené na rozvoj kooperace 

- Hry zaměřené na rozvoj tvořivosti 

 

Sochorová uvádí také kritérium dělení podle toho, ve které fázi vyučovací 

hodiny má být didaktická hra využita: 

- Hry motivační 

- Hry zaměřené na získávání nových znalostí a zkušeností 

- Hry zaměřené na upevňování znalostí 

2.5.2 Didaktická hra a její působení na jedince 

Nová koncepce vzdělávání
107

 vznáší požadavek na oproštění se od tradičních 

metod a forem výuky (např. frontální vyučování) a otevírá tak prostor pro renesanci 

nejen didaktické hry.  
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Didaktická hra má svůj neopomenutelný význam pro jedince zejména v dětském 

věku. Její vliv je značný, a to nejen v prostředí školní výuky. Je nezbytná proto, že 

podporuje mentální zrání dítěte. Hra přináší dítěti radost, je pro něj něčím 

přirozeným. „Dítě se nepouští do hry s úmyslem zjistit, jak co funguje, nebo aby si 

zkoušelo dospělé role, cvičilo si představivost nebo dělalo cokoliv z dalších věcí, 

které odborní komentátoři předkládají jako svá zjištění o různých stránkách hry. 

Dítě si hraje, protože jej to baví, a učení, které ze hry vyplývá, je z jeho hlediska 

nepodstatné.“
108

 Proto se tak často využívá didaktické hry, která nastolí modelovou 

situace, prostřednictvím které se dítě přirozeně učí, poznává vztahy v okolním 

světě, role, které lidé plní, učí se různými způsoby sociálnímu chování a chápe je 

jako něco přirozeného. 

Úskalí didaktické hry: 

Jako většina výukových metod i tato s sebou nese určitá rizika. Učitel by měl 

hlavně dávat pozor na to, aby didaktická hra nesklouzla k pouhé didaktizaci.
109

 

Didaktická hra by také měla být smysluplná, tzn. že by měla být do výuky 

zařazována vždy za nějakým účelem, vždy s nějakým cílem, aby se z ní nestala 

pouhá „aktivita pro aktivitu“, sloužící pouze k zabavení žáků.  

Pro to, aby byla didaktická hra efektivní, měla by splňovat následující kritéria: 

její obsah by měl směřovat k rozvoji samostatného myšlení a kreativity, 

komunikačních kompetencí a kooperace, získání nové životní zkušenosti 

a v neposlední řadě by neměl chybět prvek zábavnosti.
110

  

Didaktická hra jako vyučovací metoda by měla být volena s ohledem na naplnění 

vytčených didaktických cílů a měla by vést k jejich splnění. Je chápána jako 

nezbytný prostředek nového tzv. konstruktivistického učení
111

, které nahrazuje 

stávající tradiční přístup. Význam hry tak díky inovativním přístupům k vyučování 

stoupá.  
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2.6 Shrnutí teoretické části a návrh výzkumných bodů 

(hypotézy), metodologie a postup výzkumu 

Výše zmíněné filosofické náhledy a interpretace jazyka nám poskytly široké 

možnosti k úvahám o jazyce a jeho výuce ve školní praxi. Jazyk je fenoménem, 

který rámuje lidskou společnost, člověk se rodí do určité jazykové společnosti 

a v průběhu celého života přichází do styku minimálně s jedním, v dnešní 

globalizované společnosti však s více jazyky. Výjimkou nejsou ani bilingvní nebo 

vícejazyčné rodiny, kdy dítě vnímá jako svůj mateřský jazyk více než jeden. Co 

pomáhá dítěti při osvojování jazyka, ať už mateřského či cizího? Jakou roli v tomto 

procesu má hra a jak s ní musí být zacházeno, aby byla efektivní a plnila svůj účel? 

Jakým způsobem může tyto poznatky využívat učitel při edukačním procesu? Cílem 

následující části diplomové práce je zodpovědět nastolené otázky.  

Praktická část této práce je snahou o aplikaci těchto teoretických poznatků do 

školní praxe a uvedením do souvislostí. Nastiňuje, do jaké míry je možné opírat se 

při výuce jazyka o jeho teorii a jak dalece jsou děti schopny pojmout a vytvářet si 

jazykový obraz světa prostřednictvím hry. Budeme zkoumat, zda hra skutečně 

pomáhá ve výuce jazyka takovou mírou, že by bylo vhodné ji zařazovat pravidelně 

do výuky a bude také navrženo, jakým způsobem je to možné aplikovat.  

Problém bude rozpracován a analyzován na konkrétním případě dítěte, které 

pochází z odlišného kulturního a jazykového prostředí a učí se pro něj cizímu 

jazyku. Nejprve je uveden sociokulturní kontext zkoumání, základní informace 

o dítěti a jeho rodinném prostředí, následuje krátký vhled do kulturního okruhu, 

který se stal významným formujícím prvkem jeho náhledu na svět a přístupu 

k učení a poznávání světa, protože dítě je vychováváno v židovské rodině. Hlavní 

důraz je kladen na hru a její postavení v edukačním procesu tohoto dítěte. Část 

práce bude také věnována postoji dítěte k jeho mateřskému jazyku a aspektům, 

které ovlivňují upevňování češtiny jako jazyka pro něj cizího.  

V následující části budou rovněž popsány a detailně analyzovány konkrétní hry, 

které byly využívány jako prostředek výuky jazyka, a v závěru bude vyhodnoceno, 

jak dalece tyto hry napomohly k osvojování a upevňování jazyka tomuto dítěti. 

Zmíněny budou také ty hry, které tento záměr nesplnily, a zamyslíme se nad tím, 
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proč se to nezdařilo. Závěr potom sumarizuje poznatky, k nimž jsme prakticky 

došli, a podává zastřešující filosofické zhodnocení dané problematiky.  
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3 Kazuistika dítěte – cizince a analýza 

konkrétních metod napomáhajících 

osvojování jazyka 

3.1 Kazuistika dítěte – cizince 

V této části bude podrobně popsána a rozebrána kazuistika dítěte – cizince se 

všemi aspekty, které z mého pohledu formovaly a určovaly jeho schopnost osvojení 

a pochopení českého jazyka. Jedná se o dívku izraelského původu, s níž jsem měla 

možnost pracovat dva roky v průměru dvakrát týdně.  

3.1.1 Základní informace 

Dívka N. B. izraelského původu, v době počátku intenzivní práce 8 let. Pochází 

z rodiny, která žije 11 let v Praze. Je prostřední ze tří dětí. Starší sestře je 9 let, 

mladší 3 roky. N. se tedy narodila v Praze, češtinu slýchá odmalička, ale vzhledem 

k tomu, že v rodině se nepoužívá vůbec, má možnost se jazyk učit pouze ve škole 

a prostřednictvím svých vrstevníků. Rodina klade na vzdělání značný důraz, ale je 

znát, že upřednostňují angličtinu jako mezinárodní jazyk a to i přesto, že žijí 

v České republice. N. navštěvuje státní základní školu v centru Prahy. Ve škole je 

poměrně vysoké procento dětí – cizinců na různé úrovni jazykových kompetencí. N. 

česky rozumí, domluví se, mnohdy ale hledá některá slova, kterými by dokázala 

přesně vyjádřit, co chce, a proto si pomáhá gesty, mimikou, ale hlavně se uchyluje 

k anglickému jazyku, který navštěvuje jako kroužek ve škole, a pomáhá jí 

v komunikaci se mnou. V rodině se hovoří hebrejsky, často však matka také použije 

angličtinu při hovoru s dětmi. N. se se mnou dorozumívá zpočátku trojjazyčně, 

když pochopí, že hebrejštinu neovládám, vrátí se k češtině a částečně si pomáhá 

anglickými slovy. Trvám však na tom, aby angličtinu nepoužívala vůbec, pouze 

v krajním případě a snažila se mluvit výhradně česky a zapisovala si česká - pro ni 

nová - slova. 

Rodina se hlásí k židovskému náboženství, dívky jsou vychovávány podle 

židovské tradice, slaví všechny tradiční svátky, které se vážou k judaismu, a chovají 

velkou úctu ke svým tradicím. Pro Židy je charakteristická hrdost na svůj národ 
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a jazyk.
112

 To potvrzuje i tato rodina. Jejich jazyk je pro ně něco téměř posvátného 

a chápou jej jako kulturní odkaz a jsou na něj proto náležitě pyšní. Souvisí to 

s faktem, že hebrejština původně plnila funkci tzv. svatého jazyka a nesměla se 

vůbec v běžném hovoru používat. „Hebrejština byla spojována jen s náboženskými 

texty, obřady, teologií a Talmudem, a tak se stala jazykem mužů, nikoliv však žen 

(…) na hony honů vzdálená potu a slzám, domácím vtípkům a historkám, zkrátka 

celému všednímu životu, který mají Židé tolik rádi.“
113

 Běžně se hovořilo jazykem 

jidiš, kterým někteří ortodoxní Židé hovoří dodnes. Slovník spisovné češtiny jej 

definuje takto:
114

 „Jidiš je jazykem Židů, zejména ve východní Evropě (němčina 

s hebrejskými a slovanskými prvky.“ 

3.1.2 Aspekty ovlivňující osvojování jazyka 

Na tomto místě bych chtěla zmínit ty faktory, které měly vliv na to, jak dalece 

a jakým způsobem si N. osvojovala češtinu jako jazyk cizí, ale jazyk země, v níž 

žije. Nejdůležitější vliv má z mého pohledu rodina. V tomto případě ale ne tolik 

pozitivní, jak bychom očekávali. Jak již bylo zmíněno výše, rodina se doma 

dorozumívá hebrejsky, což je pochopitelné, je to pro ně jazyk mateřský, z hierarchie 

důležitosti kladou na druhé místo anglický jazyk. Čeština pak zůstává poněkud 

upozaděna, což v důsledku vytváří pro děti určitý handicap. Nedokážou ještě 

pochopit, že zůstanou-li trvale v naší republice, bude jim tato komplikace činit čím 

dál větší problémy nejen v možném studiu, ale i v sociálních kontaktech. Rodina si 

patrně tento nedostatek uvědomuje, a proto byli ochotni zintenzivnit svým dcerám 

výuku češtiny i mimo školní vyučování. S N. jsem začala pracovat na sklonku roku 

2011 až do léta 2013. V době začátku naší spolupráce navštěvovala druhou třídu 

základní školy. Tím se dostáváme k dalšímu důležitému faktoru, který má 

neopomenutelný vliv na utváření jazykových kompetencí, a tím je škola. Škola jako 

instituce si klade za cíl vybavit jedince určitou úrovní nejen jazykových 

kompetencí, které stanovuje RVP ZV
115

. Podle tohoto dokumentu „…vybavuje 

jazykové vyučování žáka takovými znalostmi a dovednostmi, která mu umožňují 
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správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně 

uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání (…) Dovednosti získané ve 

vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní 

jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších 

oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené 

i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj 

lidské společnosti. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí 

předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své 

reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních 

situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama.“
116

 

Z tohoto shrnutí je patrné, jak vysoká důležitost je kladena na výuku českého 

jazyka. Dítě cizinec však má svou pozici ztíženou, mnohdy má obtíže ve 

vyjadřování i ve svém mateřském jazyce, natož v cizím. Je proto nezbytné, aby 

s ním učitel dokázal pracovat tak, aby dítě rozvíjelo své porozumění českému 

jazyku. Na učitele je tak kladena odpovědnost za kvalitu výuky a dostatečnou 

metodickou a materiální základnu.  

Dalším důležitým prvkem, který ovlivňuje osvojování jazyka, je vrstevnická 

skupina. Děti si v sociálním kontaktu budují a rozšiřují slovní zásobu, ve vzájemné 

interakci si ověřují, jak na jejich vyjadřování vrstevníci reagují. To je nesmírně 

důležité pro děti, které mají jiný mateřský jazyk než češtinu. Vrstevníci jim 

poskytují zpětnou vazbu v tom, co je přijatelné v jazykovém vyjadřování a co už ne, 

čemu ještě dokážou porozumět a pochopit a co je nerozkódovatelné. Problém ale 

může nastat ve chvíli, kdy se dítě upne na skupinu dětí se společným mateřským 

jazykem a v tu chvíli ztrácí motivaci k tomu, aby pracovalo na své slovní zásobě. 

Podobný problém nastal také u N. Ve škole se přátelí s několika dětmi, které jsou 

rovněž hebrejského původu. Děti se o přestávkách na školním dvoře scházejí, 

komunikují spolu svým mateřským jazykem a vystačí si samy, jak potvrdila i třídní 

učitelka N. Bylo proto nutné pokusit se N. motivovat k tomu, aby sama pocítila 

touhu pracovat na tom, aby českému jazyku porozuměla. Vzhledem k věku N. 

k tomu výborně posloužila právě hra (viz výše).  
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Před tím, než se začneme věnovat dalším vlivům, je nutné zamyslet se nad tím, 

jakou roli hraje mateřský jazyk při výuce jazyka cizího. N. je na svůj mateřský 

jazyk hrdá a často jsme se dostávaly do situace, kdy odmítala přijmout pro ni cizí 

jazyk jako stejně akceptovatelný pro domluvu a to i přesto, že je nucena jej denně 

používat, protože žije v prostředí rodilých mluvčích tohoto jazyka. O průběhu 

osvojování jazyka existuje mnoho studií a nespočet psychologických teorií. 

Nejvýraznějšími je např. behavioristická teorie, která funguje na principu podnětu 

a reakce nebo kognitivistická teorie, kterou vypracoval švýcarský psycholog Jean 

Piaget aj.  

Jazyk funguje jako nástroj vnímání a hodnocení světa kolem nás, jeho 

prostřednictvím si tvoříme si obraz světa a přemýšlíme o něm a v tom tkví 

důležitost mateřského jazyka. Protože svět je kosmopolitní a setkáváme se 

příslušníky různých kultur a jazykových prostředí, stoupá nezbytnost domluvit se 

i jiným jazykem než mateřským, ale právě mateřský jazyk v tomto procesu hraje 

také výraznou roli. Různé jazyky mají různé charakteristiky a zvláštnosti a každý 

svým způsobem konstruuje realitu a vnější svět. Svět potom konkrétně vnímáme 

jeho prostřednictvím a charakteristickým způsobem, který nám poskytuje právě náš 

konkrétní mateřský jazyk, který je pro nás výlučný a jiný než jazyky ostatní, 

poskytuje nám jistotu a bezpečný prostor, je něčím víc než jen pouhým prostředkem 

komunikace, ale součástí naší osobnosti. Cizinec, obzvláště dítě, žijící v jiném 

jazykovém prostředí má velmi složitou pozici. Často tápe, mnohdy rozumí, ale 

nedokáže smysluplně odpovědět, nebo se nedokáže vyjádřit tak, jak by potřebovalo, 

a to ho frustruje. Učitel by měl být bezmezně trpělivý a co nejvíc vycházet dítěti 

vstříc. Hra je výborným a poměrně elementárním prostředkem, jak dítě může 

vyjádřit, co chce nebo co cítí i v jiném jazyce. 

3.2 Vliv kultury a náboženství 

Jazyk a kultura spolu velmi úzce souvisí. Jazyk odkazuje k našemu původu, 

sděluje, kdo jsme a odkud pocházíme, aniž by nás ostatní lidé znali. Mateřský jazyk 

spojuje cizince s vlastní kulturou, rodnou zemí a pomáhá mu udržovat spojení 

s jeho historií, má tedy výrazně psychologický náboj. Proto je pro cizince velmi 

důležitý kontakt s lidmi, kteří hovoří stejnou mateřštinou. To vysvětluje potřebu N. 

scházet s dětmi, s nimiž si rozumí, které jsou stejného původu. Problém ale nastane 
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ve chvíli, kdy takový kontakt brání v osvojení si cizího jazyka a odmítání jej 

používat. Komunikace v cizím jazyce (nejen českém, ale i anglickém, k němuž má 

N., jak jsem vypozorovala, pozitivnější vztah) je pro N. často až frustrující a tento 

jazyk pro ni nikdy nebude mít takový citový náboj jako mateřský, už nyní jej 

považuje jen za pouhý nástroj k tomu, aby něco mohla sdělit. Položila jsem N. 

několik dotazů na téma její mateřštiny a její odpovědi potvrdily popisované pocity 

cizinců v jiném kulturním prostředí. Uvědomila jsem si, jak moc je pro N. důležité, 

aby měla možnost hovořit s lidmi stejného jazykového kulturního původu. Jazyk je 

pro ni vyjádřením příslušnosti k židovské kulturní skupině a solidarity s ní spojené. 

N. je sice jiným případem než většina přistěhovalců, protože se stejně jako její 

sestry už narodila v České republice poté, co zde její rodiče už několik let žili, ale 

i přesto cítí stejné pocity jako lidé, kteří odešli ze své vlasti do jiné země. Mateřský 

jazyk definuje slovník takto: „Mateřský jazyk je jazyk příslušníků určitého 

etnického společenství, který si osvojují děti hlavně prostřednictvím verbální 

komunikace s rodiči, vrstevníky, aj. Je základním prostředkem akulturace 

a socializace lidí.“
117

  

N. vyrůstá, jak už bylo zmíněno, v židovské rodině, která klade na tradici 

a náboženské smýšlení dětí značný důraz. Rodina ctí tradiční židovské svátky, 

navštěvuje synagogy a předává dětem kulturní vzorce, které ctí a které jsou pro mě 

přirozené. Pokusíme se vyzdvihnout ty aspekty židovské kultury a náboženství, 

které přímo souvisejí nebo mají vliv na vzdělávání.   

3.3 Analýza konkrétních metod napomáhajících 

v osvojování jazyka 

Zde se hodlám věnovat konkrétním metodám, které se osvědčily jako metody, 

napomáhající osvojování jazyka. Vzhledem k obšírnosti tématu a zaměření této 

práce se omezím pouze na metodu hry. Bylo vybráno několik konkrétních 

jazykových her, jejichž deskripci a analýze budou věnovány následující řádky. Je 

důležité si uvědomit, že rodilý mluvčí nahlíží na češtinu jinak než ten, jehož 

mateřský jazyk není čeština. Hovoříme přirozeně, používáme naučené obraty, aniž 

vždy chápeme jejich smysl. Prostřednictvím výuky cizince tak můžeme získat nový 
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pohled na náš jazyk, na jeho systém. Pokaždé, když se setkáváme s cizím jazykem 

nebo i s mateřským v roli učitele, který jej předává svým žákům, můžeme si 

povšimnout fenoménů, které jsme buď přehlédli, nebo nepokládali za důležité. 

Máme možnost poznat nové hledisko, z něhož lze na určité prvky v jazyce pohlížet 

Je pochopitelné a přirozené, že si těchto nuancí při vlastním osvojování jazyka 

nepovšimneme. Systém je mimochodem pro cizince velmi důležitý, protože je pro 

něj klíčem k uchopení jazyka. Obtížně chápe výjimky, je potřeba, aby v jazyce viděl 

logiku, která mu pomůže porozumět. Cílem učitele by proto mělo být ukázat mu 

jazyk jako strukturu, která má své uspořádané prvky a celek tvoří funkční systém.
118

 

Výuka dětí – cizinců má však ještě svá další specifika. Dítě by se mělo vždy začít 

učit zábavnou formu, nejdůležitější je, aby se mu jazyk nezprotivil, ale naopak 

podnítit v něm touhu mu porozumět. Hlavní je tedy motivace. To platí pochopitelně 

nejen pro děti – cizince, ale zde o to intenzivněji. Hra dává dítěti možnost učit se 

jazyk nenásilnou formou a vede tak k hlubšímu zapamatování informací, protože je 

spojena s emočním prožitkem.
119

 Během dvouleté výuky N. jsem čerpala především 

z metodických portálů Inkluzivní škola, Hra školou, Triolinguale a Hranostaj. 

Zpočátku jsem se opírala o materiály a učebnice, které používala ve škole (při 

pomoci s domácími úkoly nejen z českého jazyka a při přípravě na vyučování, 

případně vysvětlování toho, čemu ve škole neporozuměla). V další fázi mé výuky, 

přibližně po půl roce, kdy jsme se více poznaly, jsem začala vyhledávat a přinášet 

do výuky vlastní materiály. Opírala jsem se zejména o webové portály, které shrnují 

bohatou zkušenost s výukou cizinců a poskytují učitelům i další veřejnosti tipy, 

pracovní listy, hry a další aktivity na podporu učení jazyka. Komplexně tuto 

problematiku pojímá např. Inkluzivní škola, což je portál zaměřený na začleňování 

žáků cizinců do českého vzdělávacího systému. Tento portál je vhodný pro lektory 

češtiny pro cizince. Podává mnoho cenných rad, jak postupovat při výuce cizince. 

Stěžejní je uvědomit si následující zásady: „Potřebujeme zejména trpělivost, 

protože cizinec potřebuje k osvojení češtiny především čas, prezentujeme jazykové 

prostředky v kontextu situací, vět a frází, nechceme od cizince hned ucelenou 

znalost jazyka a celého jeho systému, nepředpokládáme u cizince jazykový cit pro 
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češtinu jako u rodilých mluvčích, protože ten, pro koho čeština není mateřským 

jazykem, si ji osvojuje postupně, stejně jako my, když se učíme od dětství mluvit 

nebo když se učíme cizí jazyk. Osvojuje si ji v kontextu (tj. tak, jak jazyk skutečně 

používáme. Slovní zásobu a fráze si cizinec osvojuje v kontextu témat a situací, 

např. při nakupování, v dopravě, při domlouvání schůzky. Gramatiku si cizinec 

osvojuje v kontextu věty a při spojování slov (např. to je pán, káva pro pána, 

mluvím o pánovi (nikoli samostatné pán, pána, pánovi – bez významu a kontextu to 

nedává smysl ani rodilým mluvčím, jsou to jen tvary a jejich použití souvisí 

s ostatními slovy ve větě). Bez mladého pána, bez mladé paní, za mladou paní 

(nikoli pouze mladého, mladou – bez spojení s dalšími slovy to nedává smysl ani 

rodilým mluvčím, jsou to jen tvary a jejich použití souvisí s ostatními slovy ve 

větě).“
120

 

Tento portál nabízí kromě teoretických rad také praktické ukázky a materiály ke 

stažení – hry a aktivity, pracovní listy a výukové materiály na interaktivní tabuli 

zaměřené na jednotlivá témata s gramatikou. Ne vše bylo možné při výuce N. 

použít, cílem bylo přizpůsobit témata a obtížnost nejen věku, ale i aktuální jazykové 

úrovni a neposlední řadě i zájmu. Nelze si nevšimnout, že určitá témata v ní budila 

zájem sama o sobě, jiná jí naopak připadala nudná a nezajímavá. Vzhledem 

k původu N. a jejímu rodinnému kontextu nebylo překvapením, že největšímu 

zájmu se těšila témata jako: rodina, náboženství, svátky a tradice. To opět potvrzuje 

hypotézu, že Židé si velmi cení svých hodnot a tradic.
121

 Největší úspěch slavily 

hry, jimiž jsem se inspirovala na portále Hranostaj.
122

 Jde o stránky vytvořené za 

účelem sestavení jakéhosi souboru her rozdělených do různých kategorií dle 

různých kritérií. Jednu ze sekcí tvoří tzv. „slovní hry“, které bychom mohli chápat 

i jako jazykové hry, neboť svou charakteristikou se shodují. Některé z nich jsou 

určeny pro větší skupiny dětí a mládeže (do třídy, družiny nebo do skautského 

oddílu), jiné jsou určeny pro pár nebo menší skupinku, ale některé z nich lze 

modifikovat i tak, aby odpovídaly konkrétním cílům a potřebám uživatele. Jindy 

byla ke hře přizvána i starší sestra N. Tento portál je přínosný v tom, že jde 
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o databázi konkrétních her, nenalezneme zde sice žádné teoretické poznatky, zato 

však bohatou sbírku konkrétních výborně využitelných nápadů na hry. Níže budou 

detailněji rozebrány hry, které se při výuce N. osvědčily, ale také budou zmíněny 

takové jazykové hry, které se příliš neosvědčily a proč. 

3.3.1 Hry zaměřené na rozvoj paměti 

3.3.1.1 Kimova hra 

Jde o známou aktivitu, která má za cíl procvičit nejen paměť žáka, ale 

v neposlední řadě i výslovnost a hlavně fixovat slovní zásobu dítěte cizince. Je 

poměrně pružně modifikovatelná a vhodná i pro rodilé mluvčí nebo smíšené 

skupiny dětí.  

Popis aktivity: 

Cíl: fixace slovní zásoby, rozvoj paměti, procvičování výslovnosti 

Čas: 15 minut 

Pomůcky: Žák dostane papír s prázdnou mřížkou, např.  4x5 políček (záleží na 

rozhodnutí učitele, rozsah je variabilní). Jedno políčko by mělo být dostatečně 

velké, minimálně 4x5 cm. Učitel si připraví velký papír se stejnou mřížkou 

s nakreslenými předměty.  

Průběh aktivity: Žák dostane od učitele prázdnou mřížku a mřížku 

s nakreslenými jednoduchými předměty (např.. kočka, dům, strom…atd.) Následně 

má žák jednu minutu na to, aby si prohlédl vyplněnou mřížku a zapamatoval si, na 

jakém místě je který předmět zakreslen. Po vypršení časového limitu je vyplněná 

mřížka žákovi zakryta a ten se následně pokusí předměty správně zakreslit do své 

dosud prázdné mřížky. Učitel mezitím nakreslí mřížku na tabuli. Když je žák hotov, 

učitel se ptá, kde jsou jednotlivé předměty zakresleny, děti je mohou chodit 

zakreslovat do mřížky na tabuli a zároveň si společně zopakují nahlas všechna 

slova.  

Variace: Tuto aktivitu může dělat i smíšená skupina (žáci – rodilí mluvčí a žáci – 

cizinci). Dále lze slova využít ke gramatickému výkladu či procvičení (určování 

rodů, slovních druhů, tvoření pádů, tvoření slov odvozených…atd.) 

Reflexe aktivity: Tuto jazykovou hru hodnotím z hlediska efektivity velmi 

kladně, ač je svým způsobem jednoduchá a nenáročná, setkala se největším ohlasem 

během výuky N. Výhodné je také množství nejrůznějších variací hry podle nápadů 
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a cílů učitele. Hra může být zaměřena gramaticky, tematicky (např. učitel vybere 

pouze předměty týkající se jednoho tématu, jako je třeba rodina, škola, nakupování, 

jídlo…) Další možnou variací je to, že žák sám se může podílet na struktuře hry. 

Připraví si předměty, které ho na určité téma napadnou. Tím může učitel názorně 

vidět, jak žák uchopil určité téma, jak nad ním přemýšlí, podle toho, co mu připadá 

důležité k určitému tématu a co ho naopak nenapadne. Účelná je také v tom, že žák 

si procvičí jednak své paměťové schopnosti, obohatí svou slovní zásobu 

a procvičuje správnou výslovnost zábavnou a nenásilnou formu. Lze ji hrát jak 

s jednotlivcem během soukromé výuky, jako v případě N. nebo ve větší skupince 

žáků, ve třídě, v družině. Často jsem hru použila do dvojice společně se starší 

sestrou N. a dívky tak spolu mohly soutěžit. Možná úskalí hry: Tím, že je hra 

jednoduchá, nevyžaduje speciální přípravu učitele, nespatřuji v ní žádná větší rizika 

pro kvalitu výuky žáka. 

Podrobný popis aktivity je dostupný na portále Inkluzivní škola.
123

 

3.3.1.2 Noemova archa 

Tato hra je původně určena pro větší skupinku žáků do třídy. Lze ji však bez 

problému modifikovat podle potřeby. Tuto aktivitu hrála N. ve dvojici se svou 

sestrou. 

Popis aktivity: 

Cíl: rozvoj slovní zásoby 

Čas: dle potřeby, minimálně však 20 minut 

Pomůcky: velký arch papíru,psací potřeby, pastelky, fixy 

Průběh aktivity: Učitel napíše na papír následující věty a umístí jej tak, aby byl 

viditelný pro všechny:  

„Co si vezme Noe do své archy?“ 

„Noe si do své archy vezme: kočky, prasata, krávy, psy…“ 

Žáci stojí v kruhu a celá skupina pokládá otázku z papíru vždy v mateřštině 

hráče, který je na řadě. Ten odpoví ve své mateřštině, doplní název zvířete a udělá 

typický pohyb či zvuk tohoto zvířete. Hráči odpovídají popořadě, přičemž nejprve 
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zopakují jména a pohyby zvířat, která byla řečena předtím, a teprve potom přidají 

nové. 

Variace: výše popsaný průběh hry nepochopitelně možno obměnit tak, aby 

vyhovoval aktuálním výukovým potřebám. V případě N. a její sestry jsme 

používaly pouze češtinu a hru hrály pouze v malé skupince. Tuto hru lze hrát 

s libovolnou slovní zásobou. Otázky a odpovědi by se měly podle toho uzpůsobit, 

např. „Jedu na tábor a do kufru si balím: mýdlo, ručník, plavky atd.“ 

Po skončení hry mohou účastníci libovolná zvířata nakreslit na velký papír a napsat 

k nim jejich názvy. Děti se učí správnou výslovnost a zároveň nová slova. Když 

jsou obrázky hotové, představí každý své zvíře nebo zvířata.  

Reflexe aktivity: Hra má nejen jazykový potenciál, ale zároveň i kulturní přesah. 

Lze ji pojmout jako úvodní aktivitu k tématu Bible. N. zjistila, že tento biblický 

příběh zná také a diskuse se mohla rozvinout směrem ke kultuře a historickým 

kořenům. Kladně hodnotím především multidisciplinaritu hry, splňuje kritérium 

mezipředmětového přesahu, který je v dnešní době stále více diskutován 

a vyzdvihován. Těžiště aktivity však stojí na rozvoji slovní zásoby, hře s jazykem, 

který je stěžejní pro tuto práci. Původní popis hry je popsán na portále 

Triolinguale.
124

 

3.3.2 Lexikologické hry 

Do této podskupiny je zařazeno více her z oblasti tvoření slov, jejichž hlavním 

cílem je rozvoj slovní zásoby. Takovéto hry si N. velmi oblíbila a postupem času 

bylo možné sledovat pokrok v jejím vyjadřování. Již po dvou měsících si nešlo 

nevšimnout, že slovní zásoba N. se pozvolna rozšiřuje, při vlastním řečovém 

projevu tápe stále méně a rychle nachází vhodná slova a slovní obraty, které by 

přesně vyjádřily to, co zamýšlí.  

Jako příklad uvádím např. hry: Mateřídouška a Češtinářské pexeso. 

3.3.2.1 Mateřídouška 

Popis aktivity: 

Cíl: rozvoj slovní zásoby 
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Čas: lze přizpůsobit podle potřeby 

Pomůcky: papír, psací potřeby 

Průběh aktivity: Žák napíše na papír slovo mateřídouška a v učitelem 

stanoveném limitu má za úkol napsat co nejvíce slov z písmen, která jsou obsažena 

ve slově mateřídouška. Písmena se mohou i opakovat. V dalších kolech může učitel 

nebo žák vybrat jiné podobně dlouhé slovo jako mateřídouška. 

Reflexe: Tato aktivita je vhodná pro děti se soutěživým duchem, je tedy na 

učiteli, aby na základě své pedagogické zkušenosti odhadl, jestli bude konkrétním 

žákům tato aktivita vyhovovat nebo ne. N. hra bavila, ale zpočátku měla problém 

s časovým limitem, proto jsme jej prodloužily tak, aby jí vyhovoval a nemusela být 

v tenzi, že nestihne napsat všechno, co chce nebo při vymýšlení slov stále myslet na 

to, že ji tlačí čas.
125

  

3.3.2.2 Češtinářské pexeso 

Popis aktivity: 

Cíl: upevnění slovních druhů 

Čas: lze přizpůsobit dle potřeby 

Pomůcky: pexeso o dvaceti kartičkách, které vyrobí učitel nebo lépe – žáci ve 

spolupráci s učitelem. Pexeso se bude lišit od klasického obrázkového tím, že tam 

budou dvojice slov, která náležejí ke stejnému slovnímu druhu. Např. pampeliška – 

kopřiva, smutný – šťastný, atd. 

Průběh aktivity: Pexeso lze hrát ve skupinách, minimálně však ve dvojici. Hraje 

se na klasickém principu pexesa, jeden hráč obrátí libovolnou kartičku a hledá k ní 

příslušnou dvojici. Pokud najde správnou kartu, může pokračovat, pokud ne, je na 

řadě protihráč.  

Reflexe: Pexeso zaměřené na slovní druhy se ukázalo být pro N. poněkud 

složitějším, její starší sestra však princip pochopila hned. Přesto byla tato hra 

zařazena do úspěšných aktivit a to hlavně z toho důvodu, že svým charakterem 

vůbec nepřipomíná učení, ale zábavu. Lze ji také různě variovat, nemusíme se držet 

striktně slovních druhů, ale můžeme cíl hry zaměřit např. na procvičení antonym, 
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synonym, hyperonym a hyponym, slov, která začínají na stejnou slabiku nebo 

obsahují stejnou slabiku atd. Možností je nepřeberné množství.
126

  

3.3.2.3 Příběh ze slov, která začínají na stejné písmeno 

Jde o známou aktivitu, která se často objevuje v hodinách slohu a děti si ji velmi 

oblíbily. Nejinak tomu bylo i u N. a její sestry. 

Popis aktivity: 

Cíl: rozvoj slovní zásoby a vyjadřování 

Čas: vhodný časový limit stanovený učitelem 

Pomůcky: papír, psací potřeby 

Průběh aktivity: Hru lze různě modifikovat, lze ji zařadit do hodin českého 

jazyka ve třídě a pojmout ji jako práci ve skupinách. N. pracovala zpočátku se 

sestrou, potom každá sama s jiným zadaným písmenem. Aktivita probíhá tak, že 

každá skupina/dvojice  nebo žák dostanou písmeno a z něj musí ve stanoveném 

časovém limitu vymyslet krátký příběh, přičemž všechna slova v příběhu musí 

začínat na zadané písmeno. 

Reflexe: Hra podporuje rozvoj myšlení, vyjadřování, slovní zásobu. Patřila k těm 

nejoblíbenějšíma a z pohledu N. i její sestry k nejzábavnějším. Zpočátku byly 

příběhy spíše kratší, čím častěji jsme tuto aktivitu zařazovali, tím delší a jazykově 

bohatší příběhy byly. V neposlední řadě je zde vyzdvižen prvek zábavnosti, 

u vlastních vymyšlených příběhů se děti pobaví a určitě zasmějí.  

3.3.3 Pohybové hry a dramatizace 

Tyto typy her se setkaly u N. se značným nadšením, zjistila jsem, že jsou 

výborným prostředkem k tomu, jak rozmluvit i tišší a ostýchavé dítě, jakým je 

právě N. Jako bohatý inspirační zdroj různých typů her mi posloužila diplomová 

práce Mgr. Lenky Macháčkové, obhájená v r. 2008 na Masarykově univerzitě 

v Brně.
127

 Přestože jsou hry v této práci zasazeny do výuky ruského jazyka, lze je 

podle potřeby a schopností učitele transformovat a přizpůsobit výuce jiného jazyka. 

Pochopitelně během naší individuální výuky nebylo možné realizovat hry 

skupinové, určené do třídy nebo do družiny, ale snažila jsem se upravit hry, u nichž 
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to bylo možné pro jednotlivce, nebo se připojila sestra N. a hry hrály ve dvojici. 

Dívky tak nejen že rozvíjely komunikační dovednosti, ale také se cvičily 

v kooperaci a vzájemné spolupráci se všemi aspekty, které se k ní vážou.  

Pohybové hry mají důležité místo ve výuce. Vyvažují statičnost vyučování 

a dávají dětem možnost změny, vnášejí nový prvek do vyučování. Napomáhají 

schopnosti soustředění a zájmu o učivo. Pohyb je pro děti přirozený a působí jim 

radost, prostřednictvím něj si vybíjejí nadbytečnou energii, proto bychom na něj 

neměli ve výuce zapomínat. Pohybové hry jsou poněkud náročnější na realizaci, je 

třeba mít k dispozici dostatečný prostor a dbát na bezpečnost dětí. Neobejdeme se 

také bez přiměřené míry hluku, která je obvykle vyšší než při běžné výuce. Tyto 

typy her jsem zařazovala spíše do začátku výukové jednotky, i když ke konci by 

měly jisté také své opodstatnění, např. zaktivizovat unaveného žáka a povzbudit 

k činnosti, ale vzhledem k individuální formě naší výuky, která probíhala 

v odpoledních hodinách po absolvování tradiční výuky ve škole, jsem 

upřednostňovala spíše odlehčenější formu a při známkách únavy už by hra ztrácela 

v tomto případě svůj smysl.  

Dramatické hry jsem zařadila po několika měsících práce s N., kdy jsem už znala 

její osobnost, zájmy, reakce a preference a kdy jsem cítila, že si ke mně vytvořila 

určitou vazbu a důvěru. Tyto hry je vhodné i ve třídě zařazovat až poté, co se 

skupina dětí zná déle a neostýchají se vzájemně se projevit před sebou. Dramatické 

hry dávají dětem možnost úniku z reálného světa, mohou se stát někým jiným 

a zahrát si „na něco“ nebo „jakoby“.  Tyto hry souvisí s hraním rolí, je možné je 

propojit i s jinými typy her, v podstatě se překrývají s hrami pohybovými, můžeme 

je propojit i s výtvarnou hrou, např. výrobou masek v první fázi hry. Jde tedy 

o multisenzoriální typ her. Mezi dětmi jsou obvykle oblíbené, pouze introvertní 

a ostýchavé děti se někdy zdráhají zapojit hned, proto je třeba, aby měl učitel citlivý 

přístup vůči potřebám všech dětí. V dramatických hrách je nejvíce rozvíjena 

schopnost fantazie a paměť (např. zapamatování textů v roli), komunikační 

dovednosti a empatie. Vhodnější jsou do větších skupin, minimálně však do 

dvojice. Jako příklad je uvedena analýza vybrané pohybové a vybrané dramatické 

hry.  
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3.3.3.1 Čáp ztratil čepičku 

Popis aktivity: 

Cíl: rozvoj slovní zásoby, upevnění barev 

Čas: neomezený, dle potřeby 

Pomůcky: žádné speciální 

Průběh aktivity: Děti chodí volně po učebně/místnosti a učitel opakuje motivační 

básničku: „Čáp ztratil čepičku, jakou měla barvu, barvičku?“ Následně vybere 

barvu, kterou vysloví a děti musí co nejrychleji najít libovolný předmět dané barvy 

a chytit se ho. Kdo nenajde, nebo je poslední, prohrává, je čápem a přebírá roli 

učitele, tedy vybírá barvu.  

Reflexe: Přestože jsem tuto hru původně použít ani nechtěla, protože mi 

připadala příliš triviální a vhodná spíše pro mladší děti v předškolních zařízeních, 

ale poté, co jsem zjistila, že N. má závažné nedostatky v základní české slovní 

zásobě, které se týkaly i barev, rozhodla jsem se, že zkusím zařadit i tuto dětskou 

hru. Hra se N. i její sestře tak zalíbila, že ji zpočátku vyžadovaly každou hodinu. 

Lze ji různě variovat podle toho, jaká slova chceme procvičit. Faktem ovšem je, že 

slovíčka tímto způsobem naučená si dívky skutečně zapamatovaly trvale.  

3.3.3.2 Zazpívej si příběh 

Následující hra v sobě opět integruje několik předmětů a rozvíjí tak různé složky 

osobnosti žáka. Přestože je částečně i hudebně zaměřená, byla N. i její sestrou 

pozitivně přijata, na rozdíl od jiných čistě hudebních her. Podrobný popis hry je 

popsán ve výše zmíněné diplomové práci Mgr. Lenky Macháčkové.  

Popis aktivity: 

Cíl: rozvoj slovní zásoby, seznámení žáka s českými verši 

Čas: dle uvážení učitele, minimálně však 20 minut 

Pomůcky: vybraný pohádkový příběh (z učebnice, čítanky či pohádkové knihy), 

masky, hudební nástroje (mohou být i improvizované z nádobí, atd. či jiných 

předmětů, které máme aktuálně k dispozici), psací potřeby a pomůcky k výrobě 

kostýmů (látky, lepidlo, nůžky, fixy…atd.) 

Průběh aktivity: Učitel sám nebo společně s dětmi vybere příběh, který všichni 

znají. Příběh volíme zpočátku krátký, postupně můžeme vybírat delší text. 

Použijeme masky, které si děti ke zvolenému tématu příběhu předem vyrobí. 
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Rozdělíme role a zkusíme text nejprve pouze zdramatizovat a poté zkusit 

dramatizaci za doprovodu zpěvu a hudebních nástrojů. Formu a způsob projevu 

necháme zcela na dětech.  

Reflexe: Tato aktivita byla po počáteční nedůvěře přijata dívkami s nadšením 

a k mému údivu nechaly zcela bezprostředně působit svou fantazii a spontánnost, 

díky čemuž vznikl výborný projekt, na němž jsme společně pracovaly několik 

vyučovacích hodin. Dívky si nejprve samy vybraly část příběhu ze své učebnice, 

který se oběma zalíbil. Následně si vybraly role, které budou představovat. Drobná 

neshoda vznikla ve chvíli zájmu obou dívek o roli jedné konkrétní postavy. Snažila 

jsem se nezasahovat do jejich sporu a se zájmem sledovala, jak tento konflikt 

vyřeší. Podobné případy dobře ilustrují didaktické situace, do nichž se každý 

pedagog někdy dostává a děti si tak trénují praktické situace, které budou řešit 

v běžném životě, např. schopnost přistoupit na kompromis, domluvit se s druhým, 

asertivně prosadit svůj zájem nebo naopak přistoupit na argument spolužáka. Dívky 

se nakonec domluvily a v další fázi přípravy dramatizace si vytvářely kostýmy pro 

své role. I přesto, že u většiny výtvarných činností N. dlouho nevydržela, při výrobě 

kostýmů společně se svou sestrou dokázala tvořit celé hodiny. Dívky si z domu 

přinesly různé staré látky a kusy oblečení, fixy na textil, čtvrtky, barvy a další 

pomůcky. Společně jsme dokázaly opatřit dokonce paruky. Výsledek překonal naše 

očekávání a dívky byly nadšené. V další fázi se dívky učily své role a promýšlely 

způsob, jakým je zrealizují, využívaly hudební nástroje a svůj hlas. V této fázi učitel 

funguje jako rádce, může dětem pomoci s uchopením své role. Neměl by jim však 

podsouvat svou představu, jak se dané úlohy zhostit, ale pouze podporovat zajímavé 

nápady dětí a pomáhat jim je aplikovat tak, aby vedly ke konkrétnímu cíli. Ve 

chvíli, kdy jsou děti připravené hru zrealizovat, může proběhat generální zkouška 

a poté už samotná realizace hry. V našem případě jsme hru pojaly jako závěr našeho 

setkávání a dívky se o to více snažily o výborný výsledek, protože projevily přání 

nachystat si dramatizaci pro své rodiče a mladší sestru. Výsledek dopadl nad 

očekávání a ukázalo se, že ani obava ze zapamatování textu role nebyla 

opodstatněná. Text si dívky zapamatovaly bez problémů a já v roli nápovědy pouze 

plnila psychologickou funkci „záchrany“ v situaci, kdy by se nevybavila daná 

replika. Když měly dívky samy po realizaci reflektovat popisovanou aktivitu, bylo 

z nich cítit nadšení a spokojenost. Vyjádřily přání, aby se podobné hry hrály i ve 
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školním vyučování. Podle mého názoru je zcela vhodné, aby učitel zařazoval 

dramatizaci do výuky. I děti, které se nerady projeví před publikem, mohou zažívat 

pocity sebevědomí, zvládnou-li malou roli a případně krátkou repliku. Příprava je 

náročnější, ale výsledek a nadšení dětí ji řadí k těm oblíbenějším hrám. Lze ji 

obohatit dalšími prvky, jako je např. příprava kulis a hudby.  

Závěrem můžeme konstatovat, že podobné hry působí na děti velmi pozitivně, 

neuvědomují si, že se zároveň učí a to je hlavním smyslem hry. Učení přichází 

jakoby mimoděk a přesto si poznatky takto nabyté dokážou zafixovat. 

3.3.4 Tvůrčí a umělecky zaměřené hry (výtvarné, hudební, 

rytmické) 

I tento typ her má své nezastupitelné místo ve výuce. Rozvíjí umělecké sklony 

a rysy osobnosti žáka, podporuje rozvoj fantazie, kreativity, schopnosti 

sebevyjádření, vyjádření emočních stavů různou formou a další klíčové kompetence 

žáků.  

Výtvarné hry: 

Výtvarně zaměřené hry podporují kreativitu dětí a tvořivost má také 

terapeutickou funkci a pozitivní účinky na rozvoj osobnosti. Děti při tvořivých 

výtvarných hrách zapojí do práce/hry více smyslů a tím pádem si lépe 

a dlouhodoběji fixují učivo. Tvořivé hry přinášejí dětem radost z výrobků, naučí se 

nové techniky práce a to vše přispívá k pozitivní otevřené a přátelské atmosféře ve 

výuce, která je základem každého vzdělávání a považuji ji za velmi důležitou. 

Během naší práce s N. jsem usilovala o to, aby se cítila dobře a potlačila své 

projevy strachu, s nimiž se občas potýkala ve škole. S ohledem na její introvertní 

povahu jsme hledali vhodné metody, které přinesou stejné výsledky jako metody 

klasické, ale zároveň budou zohledňovat individuální rysy její osobnosti. Hry 

s výtvarnými prvky splňují výše popsané didaktické cíle a přinášejí dítěti radost ze 

samotné tvorby, která mu často ani nepřipomíná učení, a tím je smysl těchto her 

naplněn. Lze je dobře kombinovat s dramatickými či hudebními a rytmickými 

hrami (tvorba masek, kulis…atd.) Hry s výtvarnými prvky jsou velmi přínosné pro 

děti trpící syndromem PAS (poruchy autistického spektra). Tyto děti mohou trpět 
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např. poruchou sociální interakce, poruchou komunikace či výskytem stereotypního 

opakujícího se chování. (…)
128

  

Hudební a rytmické hry: 

Ve hrách, v nichž se využívá hudby, rytmizace a hudebních nástrojů je hlavním 

cílem jednak rozvoj kreativity a sebevyjádření, ale také nelze opomenout 

i terapeutický účinek podobných her, relaxace těla i mysli. Hudební hry jsou vhodné 

tehdy, chceme-li navodit určitý stav zklidnění a uklidnit rozdováděné děti. Jsou také 

vhodné do úvodních částí vyučovacích hodin jako hry seznamovací, do nového 

kolektivu. Zpěv je většinou pro děti aktivitou, která je baví, je pro ně přirozeným 

způsobem vyjádření, už batolata si pro sebe broukají, v mateřských školách je zpěv 

velmi častou aktivitou. I neznámá nebo těžší slova se v písni zdají být jednoduššími 

a snadněji vyslovitelnými.  

Ve vyučování jsou často zařazovány jako aktivizační metoda, podporují 

komunikační kompetence žáků. Výuka cizích jazyků přímo vybízí vedle hudební 

výchovy k zařazení podobných hudebních her.   

Níže popsaná hra je podrobně popsána v diplomové práci zde.
129

  

3.3.4.1 Poslech písně 

Popis aktivity: 

Cíl: porozumět zpívanému textu, procvičit jazyk, řečové dovednosti 

a výslovnost, nácvik vnímání sluchem 

Čas: dle časových možností vyučovací jednotky/plánu učitele 

Pomůcky: elektronika, která umožňuje přehrát hudbu (CD přehrávač, počítač, 

magnetofon…) 

Průběh aktivity: Děti se procházejí po místnosti a poslouchají zvukový záznam 

vybrané písně, nebo ji samy zpívají. Poté, co píseň dozní, vybere učitel 2-3 slova, 

na která budou děti domluveným způsobem reagovat, např. tlesknou, udělají dřep, 

vyskočí…atd. Poté učitel přehraje píseň znovu, případně děti zpívají znovu, tančí 

a pohybují se v rytmu hudby, a jakmile uslyší určené slovo, musí co nejrychleji 

reagovat podle domluvy. Případně mohou děti chodit v kruhu a po zaznění 
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domluveného slova změnit směr chůze. Hru lze přizpůsobit i pro menší počet dětí 

nebo, v našem případě, dvojici.  

Možné variace hry: Macháčková zde nabízí několik různých obměn této hry, 

např.:  

- v dalším kole zastavíme hudbu nebo přestaneme zpívat a děti musí slovo 

dozpívat samy.  

- Místo domluveného slova zazpíváme jiné a děti musí odhalit chybu. 

Procvičují tak bystrost a sluch.  

- Děti, jejichž aktuální jazyková úroveň je vyšší, mohou pracovat souběžně 

i s psaným textem. Připravíme kopie s textem písně a děti doplňují 

vynechaná slova nebo opravují špatně napsaná slova podle textu písně.  

- Složitější verzí práce s textem je i možnost rozstříhání textu buď na 

jednotlivé řádky nebo verše a děti se pokoušejí během poslechu písně text 

správně složit.  

- Další nabízenou variantou této hry je její propojení s výtvarnými prvky. 

Slouží především k upevnění textu a jako pomůcka k učení se textu. V tom 

jim pomůže ilustrace vybraných slov. Učitel předem vybere ta slova 

v písničce, která považuje za důležitá nebo která se mají děti naučit 

s ohledem na to, zda nejsou příliš složitá na to, aby je děti byly schopny 

nakreslit. Každá skupina/dvojice/jednotlivec budou mít na svém papíře 

napsané jedno vybrané slovo od učitele, které se následně pokusí nakreslit. 

Ve větší skupině dětí lze ještě zařadit fázi, kdy děti během dalšího poslechu 

seřazují své obrázky chronologicky podle toho, jak daná slova jdou 

v písničce za sebou a jak je slyší. Měla by nám vzniknout řada dětských 

kreseb, která vyjadřuje, jak jdou jednotlivá slova v písni za sebou. Učitel 

může vybírat slova tak, aby vznikl příběh, který vyjadřuje text písně (např. 

slovní spojení, slovesa, atd.) 

Reflexe: Hra byla přijata s nadšením. N. si rytmické a hudební hry velmi 

oblíbila, což souvisí i s jejím hudebním nadáním, hraje na několik hudebních 

nástrojů a ve volném čase ráda poslouchá hudbu, proto se na tuto a jí podobné hry 

vždy velmi těšila. Pozitivní je i propojení hudby a pohybu, hra tedy splňuje 

multisenzorický přístup. Hudebních her se pravidelně účastnila i sestra N., která je 

rovněž přijala velmi pozitivně a s nadšením.  
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3.4 Hry, které se neosvědčily 

Následující část práce si klade za cíl analyzovat ty hry, které se během přímé 

výuky N. z různých důvodů neosvědčily, a pokusit se vystihnout příčiny jejich 

selhání.  

Během několikaměsíční práce s N. jsem se vždy snažila, aby aktivity, které 

zařadím do časového plánu práce, byly vždy pestré a rozvíjely všechny dovednosti 

dítěte. Vzhledem k mé nezkušenosti a nedostatku praxe jsem hojně využívala 

didaktický materiál, který mi poskytovala jednak odborná pedagogická literatura 

a jednak webové portály, určené pedagogům. Každý materiál, který se nám dostane 

do rukou, je však nutné kriticky zhodnotit a zvážit, jestli je vhodný pro konkrétní 

dítě. Musíme si uvědomit, co hodláme u dítěte rozvíjet, na které stránky jeho 

osobnosti bude kladen důraz, na co hodláme navázat, tj. kterými vstupními 

znalostmi či dovednostmi by mělo dítě disponovat, a stanovit postupné cíle, vedoucí 

k hlavnímu cíli vyučovací jednotky. Při individuální výuce je struktura výukové 

hodiny pochopitelně jiná než ve školním zařízení. Například pauzy a chvíle pro 

odpočinek byly zařazovány dle potřeby dítěte.  

I přes pečlivou přípravu a kritické promýšlení aktivit, v našem případě hlavně 

her, se může stát, že se některé neosvědčí. Příčiny mohou být různé, od 

individuálních vnitřních příčin, jako je únava a přetížení dítěte, zdravotní stav, 

starosti (dítě je duchem nepřítomné a myslí na jiné věci), po vnější podmínky 

(špatné osvětlení, zima nebo naopak příliš horko), jindy se stalo, že hra i přesto, že 

byla didakticky zpracovaná v pořádku, dítě jednoduše nezaujala, protože mu 

připadala příliš nudná nebo nepochopitelná. N. se někdy ptala, k čemu je to dobré, 

proč po ní chci, aby zrovna tohle dělala. Snažila jsem se jí vždy vysvětlit, přiměřeně 

jejím rozumovým schopnostem, proč je to pro ni z mého pohledu dobré. Někdy 

moje argumenty uznala, jindy si trvala na svém a hru odmítla. To jsem respektovala 

a nabídla takovou aktivitu, která zaujala. 

Na tomto místě se pokusím vybrané pro nás neúspěšné hry analyzovat a rozebrat 

možné příčiny neúspěchu.  

K mému překvapení selhal typ her, o němž jsem byla přesvědčena, že bude N. 

bavit vzhledem k jejímu inklinování k hudbě a uměleckému zaměření. Jedná se 

o hry výtvarné. Pokud byla výtvarná část pouhou složkou jiné hry, N. se jí ráda 
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a s chutí zúčastnila, ale čistě výtvarně zaměřená hra jí připadala nudná a nezáživná. 

Konkrétně nejhůře byla přijata tato hra, jejíž podrobný popis nalezneme zde:
130

   

3.4.1.1 Barevná čísla 

Popis aktivity: 

Cíl: upevnění slovní zásoby, orientace v barvách a číslovkách 

Čas: lze přizpůsobit dle potřeby, min. 10 min. 

Pomůcky: psací potřeby (pastelky, fixy…), kopie s obrázky 

Průběh aktivity: děti dostanou pracovní listy s obrázkem, který je rozdělen na 

několik částí, jež jsou označeny čísly. Každému číslu odpovídá určitá barva. Děti se 

musí podle nápovědy zorientovat a správně vybarvit každou část obrázku 

odpovídající barvou. Obrázek by neměl být příliš jednoznačný a jasný bez 

vybarvení, teprve po správném vybarvení by děti měly poznat, co přesně na obrázku 

je. Po vybarvení si děti ve dvojici překontrolují, zda mají obrázek vybarvený stejně, 

případně s pomocí spolužáka odhalí a opraví chybu.   

Možné varianty aktivity: Téma obrázku volíme s ohledem na učivo, které 

probíráme (části těla, zvířata, ovoce a zelenina, povolání, dopravní prostředky...atd.) 

Nemusíme také používat výhradně barvy, ale můžeme je např. nahradit slovními 

druhy. Náročnost přizpůsobíme aktuální jazykové úrovni dítěte.  

Reflexe: I přesto, že tato hra se může zdát poněkud triviální, jsem se ji rozhodla 

zařadit do naší výuky, protože jsem během různých dalších aktivit zjistila, že N. má, 

jak již bylo zmíněno výše, problémy s orientací v základní české slovní zásobě 

a často si nemůže vzpomenout na odpovídající české výrazy, které potom nahrazuje 

anglickými ekvivalenty. Tato hra a hry s podobnými prvky ji očividně nudily, 

nejprve jsem se snažila odhalit, zda N. správně chápe zadání, občas se stalo, že 

působila, jako by ji hra nezajímala a nudila, ale nakonec se ukázalo, že pouze 

správně neporozuměla zadání a ostýchala se zeptat znovu na vysvětlení. S tím bylo 

u N. také nutné pracovat, ostýchavost a introvertní povaha jí dlouho bránily v tom, 

aby se sama projevila, ať už šlo o zopakování zadání práce nebo jiné otázky 

k výuce. Po několika výukových blocích se podařilo na tomto nedostatku 
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 META O.P.S.- SPOLEČNOST PRO PŘÍLEŽITOSTI MLADÝCH MIGRANTŮ. Inkluzivní 

škola.cz: Informační portál zaměřený na začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího 

systému [online]. © 2014 [cit. 2014-03-29]. Dostupné z WWW: 

<http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/barevna_cisla_0.pdf>.  
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zapracovat a výuka probíhala znatelně lépe.  U této hry však skutečně šlo 

o nedostatek zájmu, hra ji zjednodušeně řečeno neoslovila. Zkoušela jsem zařadit 

i jiné typy výtvarných her a ani ty se nesetkaly s větším ohlasem, proto jsem 

usoudila, že bude lépe zařazovat spíše ty hry, které u N. aktivitu vzbudí, než utlumí.  

3.4.1.2 Pantomima 

Popis aktivity: 

Cíl: procvičení schopnosti improvizace a rychlého úsudku, příp. verbálního 

vyjadřování (při modifikaci hry na vysvětlování) 

Čas: dle potřeby 

Pomůcky: nejsou potřeba žádné speciální pomůcky 

Průběh aktivity: tato hra je vhodná do větší skupiny dětí, nelze ji hrát 

s jednotlivcem, je potřeba minimálně dvojice. Předem si připravíme kartičky 

s několika pojmy, které mohou být tematicky propojeny, např. zvířata, 

povolání…atd. podle toho, na co chceme hru zaměřit. Jeden žák předvádí 

pantomimu, jeden žák hádá, co předvádí. Učitel vždy ukáže kartičku hráči, který má 

předvádět tak, aby hádající kartu neviděl. Pokud žák, který hádá, neuhodne slovo do 

domluveného časového limitu, prohrává v tomto kole buď on, nebo celá jeho 

skupina (dle počtu hráčů). Za každé uhodnuté slovo získává hráč či celá skupina 

bod. Vítězí ten hráč či skupina, který získal nejvíc bodů. Hru lze modifikovat tak, že 

hráči nepředvádí slova pantomimicky, tedy pouhými gesty, ale vysvětlují a popisují 

dané slovo tak, aby se ho druhý snažil uhodnout, přičemž nesmí použít dané slovo 

v jiném tvaru nebo kořen tohoto slova.   

Reflexe: o pantomimě nelze říci, že by N. vysloveně nebavila, ale zdála se pro ni 

být příliš složitá. Když viděla, že její sestra nemůže dané slovo uhodnout, ztrácela 

motivaci a nepokoušela se předvést jej jinak, aby bylo snadněji uhodnutelné a to 

i přesto, že ji její sestra povzbuzovala k aktivitě. Očividné bylo, že se při takové hře 

necítila ve své kůži a upřednostnila by něco jiného. Pokusily jsme se zahrát si výše 

popsanou variaci hry, kdy hráči daná slova vysvětlují. To však bylo ještě horší než 

samotná pantomima. N. má s verbálním vyjadřováním a vysvětlováním problému 

v češtině stále ještě problém, často hledá potřebná slova, pomáhá si anglickými 

slovy, která ji napadnou jako ekvivalent a dlouze váhá, jak slovo vysvětlit. Vybírala 

jsem tedy spíše jednodušší slova, o nichž jsem předpokládala, že N. nebude činit 
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problémy je předvést či vysvětlit. Čím složitější a abstraktnější pojmy měla N. 

předvést, tím více rostla její nechuť ke hře. Z toho usuzuji, že je potřeba v dalších 

výukových blocích procvičovat právě schopnost verbálního vyjadřování, ale 

postupně a pomalu a volit jiné typy her než pantomimu, kterou se pokusíme zařadit 

ve chvíli, kdy bude její jazyková úroveň vyšší.  

3.5 Postavení hry v životě dítěte 

Pro vyšší míru autenticity této práce jsem využila také metodu rozhovoru. 

Výzkum pomocí dotazníku by byl v našem případě nepoužitelný, neboť N. má stále 

ještě problém s porozuměním češtině a v jejím případě jsem se dozvěděla 

nenásilnou metodou rozhovoru mnohem více informací, než by mi poskytl 

dotazník.  

Vzhledem k tématu práce jsem své otázky směřovala k jejím postojům ke hře. 

Mým cílem bylo zjistit, jaké hry si pamatuje z rodiny a okruhu přátel, který typ her 

ji baví a proč. Od toho se také odvíjely hry, které jsem se snažila zařazovat do naší 

výuky. Pochopitelně modifikované a upravené tak, aby jejich hlavním cílem bylo 

upevnění učiva nebo učení formou hry, ale inspiraci jsem čerpala právě v těch 

typech her, které jsou pro N. zajímavé nebo k nimž má bližší vztah.  

Rozhovory s N. mi poskytly určitou „sociologickou sondu do života tradiční 

židovské rodiny, která se snaží udržet si svou kulturu i v zemi, do níž se 

přistěhovala. Z rozhovorů s N. vyplynulo, že rytmus života rodiny je už do značné 

míry ovlivněn euroamerickou společností a silně zakořeněné tradice ustupují ve 

prospěch nových vlivů a stylu života, který je ovlivněn mj. i konzumerismem 

a novými trendy v různých oblastech lidského života.   

Následující kapitola přináší autentický přepis rozhovorů
131

 s N. (zaměřených na 

tematiku hry), které čtenáři přibližují život v židovské rodině žijící v Čechách více 

než deset let. Je z nich patrné, že jejich život se v mnohém velmi podobá tomu 

našemu, v lecčems se však odlišuje. Může nastolit určité otázky a podněty 

k zamyšlení nad skutečným významem a postavením hry v životě dítěte a očima 

dítěte.  
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 S ohledem na autentičnost rozhovoru je zachován hovorový jazyk. 
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Použité zkratky: 

T……tazatel (autorka) 

N……dotazované dítě (N.) 

T: „N., jak si hraješ doma nebo ve škole, jaké hry máš ráda?“ 

N: „Doma si hrajeme s J. a s R. často když jsme samy nebo s chůvou. Ale 

hrajeme si jinak než tady. Často na něco, něco si stavíme, nebo vyrábíme, 

s hračkami moc ne, to jenom s J., ta je ještě malá. Chůva si s náma hraje jako ty, 

protože maminka chce, abychom z toho něco měly a něco se naučily, tak si třeba 

čteme z knížek a pak s tim něco děláme. Ve škole to je jiný, to není hraní, ale takový 

hraní s učením, ale to neděláme moc často, protože paní učitelka říká, že máme 

málo času a musíme hodně pracovat, aby se to všechno stihlo. 

T: „Zkusila by sis tedy vzpomenout na nějaké hry, které tě bavily, když jsi byla 

malá a které tě baví teď?“  

N: „Baví mě hry, který můžu hrát s kamarádkami nebo se ségrama, třeba na 

honěnou, skákaní gumy a tak. A když jsem byla malá, tak jsme si nejvíc taky hrály 

se ségrama, když jsme se nudily nebo s chůvou. Teď mě baví to samý, ale ve škole 

víc hry, kde se třeba běhá nebo něco dělá a nemusíme sedět na židli v lavici, třeba 

u toho ležíme na hracím koberci, běháme po třídě a něco hledáme a tak. Anebo 

něco s hudebním nástrojem, máme ve třídě plno hudebních nástrojů a někdy nám 

paní učitelka hraje nebo pustí hudbu a my k tomu máme nějaký úkoly a tak. Je to 

určitě lepší, než jenom sedět a učit se, ale nehrajeme to moc často a to mi vadí. Asi 

to paní učitelce řeknu. Když jsem byla ale malá, tak k nám hodně chodily děti ze 

skupiny a my si hrály doma nebo u nich doma a naše maminky si povídaly nebo 

něco dělaly spolu.
132

 

T: „Hrajete ve škole s paní učitelkou hry i při vyučování? Baví tě?“ 

N: „Hrajeme, ale málo, protože moc nemáme čas. Ale když jsou „easy“
133

, tak 

mě baví, když tomu tolik nerozumim a je to těžký, tak už mě to tolik nebaví a nechce 

se mi hrát. Nejvíc se hrajeme při angličtině a to mě baví, hodně u toho třeba 
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 Skupinou měla N. pravděpodobně na mysli podle vyprávění náboženskou či modlitební 

skupinu. Několik židovských rodin, které se společně scházely, docházely do synagog a trávily 

společně volný čas 
133

 Anglický výraz, který můžeme přeložit do češtiny jako snadný, jednoduchý. Opět to potvrzuje 

výše popsané tvrzení, že N. si často pomáhá anglickými ekvivalenty, když si nemůže 

vzpomenout na odpovídající český výraz, nebo když české slovo, které by vystihovalo její 

myšlenku, vůbec nezná. 
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běháme nebo zpíváme a baví to všechny, i mě. Paní učitelka si s náma hraje ráda 

jen když nezlobíme, ale třeba při češtině už si tolik nehrajeme a je to nudný, jen se 

učit. Moji ségru ale baví všechno, jako všechny hry, i ty, který jsou nudný, teda pro 

mě. Já nemám ráda, když na mě všichni koukaj, jak něco dělám.  

T: „Učí se s tebou maminka? Jakým jazykem se doma bavíte, když ti pomáhá 

s učením? Česky?“ 

N: „Úkoly se mnou dřív dělala chůva a teď ty, mamka tomu nerozumí. Jenom 

když jí to řeknu anglicky, jinak ne. A máma česky nemluví, v práci anglicky nebo 

hebrejsky a s tátou taky. Doma spolu česky taky nemluvíme, máma si myslí, že to je 

hodně těžký a že se to musíme naučit ve škole a taky s tebou, protože ve škole to 

nestačí. Jinak doma mluvíme anglicky a hebrejsky. Taky chodíme ještě s R. na 

kroužek angličtiny, co máme ve škole, a tam se nesmí mluvit česky, jenom anglicky. 

Já často nerozumim, co mam dělat v úkole, ale ve škole to trochu chápu a pak už 

doma nevim. Ale s tebou to chápu. Někdy si nevzpomenu na všechny slova, co 

potřebuju. Pak si pomáháme s R.  

T: „N., ještě by mě zajímalo, co si myslíš, že ti pomáhalo nejvíc, když ses učila 

česky. Říkala jsi, že i když ses narodila v Praze, tak je pro tebe čeština stejně cizí, 

jako kdybys bydlela v Palestině. Doma také mluvíte hebrejsky. Co ti teda podle tebe 

nejvíc pomáhalo nebo pomáhá?“  

N: „Myslím, že čeština je těžká, hodně, víc než hebrejština a angličtina. A nejde 

mi se ji naučit, i když jsem se tady narodila, je to prostě moc těžký.  

T: „A nemyslíš, že to je i tím, že málo mluvíš česky?“ 

N: „Asi jo, ale spolu mluvíme česky přece.“ 

T: „Dobře, zkus mi ale odpovědět na mou otázku, co ti nejvíce pomáhalo…“ 

N: „Mně se líbí, když mi to učení jde, mám pak pocit, že to ani není tolik těžký, 

když u toho třeba zpívám, nebo kreslim, nebo dělám něco, co mě baví.“ 

T: „Myslíš, když si u toho hraješ?“ 

N: „Asi jo, třeba ve škole na angličtině si hrajeme často, ale není to jako bych se 

učila, je to takový jiný a pamatuju si ty slovíčka potom líp. A ostatní taky míň zlobí, 

i kluci, tak je to asi taky baví, i moje kamarádky, co jsou taky z Izraele. Paní 

učitelka zná hodně věcí, kdy se naučíme hodně, ale je to taky zajímavý a baví nás to. 

Ale já nevim, jestli to jde i při češtině, paní učitelka toho tolik nezná jako paní 

učitelka na angličtinu.“ 
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T: „Co tě nejvíc baví, když se spolu učíme češtinu?“ 

N: „Nebaví mě třeba úkoly. Ale baví mě, když se u toho smějeme a když vymyslíš 

něco pěknýho. Třeba jak jsme poslouchaly tu písničku o zvířatech nebo hledaly 

podobný slova. A taky mě baví, když soutěžíme s R. a já vyhraju! No, ale nejlepší asi 

je, když vymyslíme něco spolu a hlavně já tomu rozumim a líbí se mi to, to je jako 

kdybychom si spolu hrály na školu a bylo to jenom jako. A taky mam ráda, když mě 

něco naučíš a já to potom můžu vysvětlit mámě a učit jí to jako paní učitelka. Anebo 

když si toho pamatuju česky víc než R. a potom to řeknu J. a ta tomu vůbec 

nerozumí, tak se s R. smějeme.“ 

T: „Myslíš, že by tě čeština víc bavila, kdybychom si spolu víc hrály a ty ses 

potom lépe učila třeba nová slova? Jako dnes?“ 

N: „Myslím, že jo, baví mě písničky a tahle byla moc fajn, i R. se určitě líbila. 

Jenom mi vadí, že mi nedovolíš mluvit anglicky…ale já vim, to už jsi mi vysvětlila. 

A třeba se někdy naučim česky ještě líp než teď a naučím to i mámu s tátou a J.! 

A hlavně doma si moc nehrajeme, máma pořád říká, ať se jdeme učit a dělat úkoly i 

o víkendu a když máme prázdniny.“  

 

Z odpovědí N. na mé dotazy lze usoudit, že její rodina klade na vzdělávání 

vysoký důraz a vede děti k tomu, aby si vzdělání cenily jako vysoké hodnoty ve 

svém životě. Svými dotazy jsem se snažila N. směřovat právě k tématu hry a zjistit 

její postoje ke hře a to, jestli je pro ni ve výuce češtiny důležitá a zda jí pomáhá. 

Pochopitelně jsme své otázky formulovala přiměřeně jejímu věku a slovní zásobě, 

aktuální úrovni porozumění, ale mohu konstatovat, že z jejích odpovědí lze vyčíst 

skutečně zásadní význam hry při výuce jazyků. Prvek emocionality je pro ni 

důležitý, pokládá ji za něco, co jí pomáhá rozumět, co ji motivuje rozumět a co v ní 

probouzí zvědavost a touhu poznávat víc. Z odpovědí lze také poznat, že N. 

upřednostňuje spíše takový typ her, kde nebude středem pozornosti a kde nebude 

úspěch skupiny záviset jen na ní, v takovém případě znervózní a začne dělat 

zbytečné chyby.  

Na vzdělání tradičně lpí většina Židů, pokládají jej za něco, co jim dokáže při 

vynaložení píle a nutného odříkání zajistit v budoucnu úspěšný život a jsou ochotni 

se lecčeho vzdát, aby dosáhli úspěchu. Raději obětují krátkodobé uspokojení ve 
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prospěch budoucího dlouhodobého cíle.
134

 Židovství a vzdělání k sobě patří již od 

dávných dob biblických mudrců. Židovské děti v období dospívání začínají 

studovat detailně Talmud, jednu z židovských náboženských knih.  

Postavení hry v židovství podrobně zmapováno není, pramenů ke studiu není 

mnoho, mým cílem bylo zjistit autentické vzpomínky a přístup konkrétní rodiny 

a konkrétního dítěte. Dozvěděli jsme se, že N. si spojuje hru hlavně se sestrami, 

zřídka i s vrstevníky, případně s chůvou, ale nemá téměř žádné vzpomínky na 

dětské hraní si s rodiči. Hru ve škole klade na jinou úroveň než klasické hraní si 

v tradičním smyslu. Důvodem je jednak skutečnost, že školu si spojuje s drilem, 

s učením a disciplínou a hra je výjimečné vytržení ze zaběhnutého rytmu a jednak 

to, že ve třídě, kterou navštěvuje N., není zvykem využívat hru ve výuce příliš 

často. Můžeme si také z odpovědí všimnout rozdílnosti povah obou sester. R. je 

otevřená, komunikativnější a extrovertní povahy, zatímco N. trvá, než si vytvoří 

k neznámému člověku důvěru a více se otevře. Je spíše tišší, introvertnější povahy 

a to je aspekt, který je nutné brát v úvahu při přípravě vhodných her do výuky. 

Shrňme si proto, jaké všechny faktory je nutné zohlednit při přípravě vhodné hry, 

kterou chceme zařadit do výuky jazyka. Jejich stručný přehled podává Dana 

Hrušková v článku Hry ve vyučování jazyků.
135

 Jednak to je věk žáků a jednak 

jejich aktuální jazyková úroveň, vyvarujme se však té chyby, že tyto dva faktory se 

nutně vzájemně doplňují, nemusí to tak být. Mladší žák může disponovat mnohem 

objemnější slovní zásobou a vyšší jazykovou úrovní než věkově starší žák. Dále 

berme v úvahu počet dětí, prostorové vymezení a místnost, kterou máme ke hře 

k dispozici. Dále je nutné počítat s určitým časovým vymezením, ne vždy se podaří 

hru zorganizovat tak, aby byl dodržen čas, který máme k dispozici, proto je lepší 

počítat s určitým časem navíc. Dalším důležitým faktorem, na který se musíme 

zaměřit, je obsah učiva, který by ideálně měl korespondovat se vzdělávacím cílem 

vybrané hry. Hra by měla děti především bavit a emocionální náboj, který k hrám 

patří, má velmi pozitivní vliv na dětskou motivaci a chuť učit se. Hrušková ve svém 

článku také vysvětluje důvody, proč se děti lépe učí a více si z učiva zapamatují 

díky hře: především jde o změnu činnosti, která s sebou nese určitou možnost 
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 ZOUFALÁ, Marcela. Judaismus a ženy v Izraeli. Praha : Karolinum, 2012. 
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 HRUŠKOVÁ, Dana. Hry ve vyučování jazyků. Metodický portál: Články [online]. 19. 02. 

2010, [cit. 2014-03-17]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/J/7873/HRY-VE-

VYUCOVANI-JAZYKU.html>. ISSN 1802-4785. 
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oddechu a relaxace a také zvýšení zájmu o probírané téma, tedy probuzení motivace 

a chuti do učení. Prokazatelná metodicko-didaktická hodnota her tkví podle 

Hruškové zejména v tomto: „Hry pozitivně působí na dynamiku skupiny, podporují 

celostní učení, vytvářejí autentické komunikační situace, jsou činnostně 

orientovanými kombinacemi dovedností.(…) Hra ve výuce jazyků má svá specifika, 

zejména jde však o činnosti tohoto druhu: sociální aktivity (překonáváme zábrany, 

sbližujeme se, přicházíme do kontaktu, představujeme se, navzájem se prohlížíme, 

pozorujeme, jsme druhými vnímáni a hodnoceni, poznáváme se, dostáváme se do 

tělesného kontaktu, tvoříme skupiny), pohybové a hlasové aktivity (nahlas voláme, 

vykřikujeme a mluvíme, smějeme se, koukáme, chodíme dokola, klopýtáme, 

vstáváme, posazujeme se, chodíme, přesedáme si, gestikulujeme, házíme kostkou, 

pohybujeme figurkami nebo mincemi, otáčíme plánem hry, (ne)nacházíme, 

aktivujeme paměť) a mluvené i psané komunikativní aktivity (vyměňujeme 

a srovnáváme si informace, bavíme se, uspokojujeme svou zvědavost, vyprávíme, 

lžeme, mluvíme o sobě, přemýšlíme, popisujeme z paměti, hádáme a dotazujeme se, 

odpovídáme, posloucháme, nasloucháme, vyčíslujeme, čteme, předčítáme, 

vyjadřujeme pochybnosti, překládáme, zapisujeme si, diskutujeme o pravidlech, 

stanovujeme společná pravidla apod.).“
136

 

Hrušková se ve svém článku zmiňuje ještě o jedné důležité skutečnosti, o níž 

ještě nebyla řeč, a tou je opravování chyb během her. Jakým způsobem by měl 

učitel přistupovat k chybě žáka během hry a jak ji citlivě odhalit a opravit, případně 

s ní dál pracovat? Hrušková říká, že opravování chyb během hry by děti pouze 

brzdilo a narušovalo samotnou hru, připouští však, že by chyba neměla zůstat bez 

zpětné vazby učitele. Jak se s tím vypořádat? Hrušková navrhuje, aby si učitel 

chyby dětí psal a vrátil se k nim ve fázi reflexe hry, která by neměla chybět. Jsou 

však i takové chyby, které není úplně nutné opravovat. Mnohdy vzejde korektura 

chyb od žáků samotných, což je nejlepší možná varianta a ukazuje nám, že děti jsou 

již na takové úrovni, kdy jsou schopny samy najít a rozpoznat chyby své a svých 

spolužáků. Pochopitelně nelze spoléhat na to, že si děti všimnou všech chyb, proto 

by měl učitel ve fázi, kdy jsou děti zabrány do hry, chyby zapisovat a poté se k nim 

vrátit a společně s dětmi je analyzovat.  
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Je také důležité, aby si učitel všímal, jakým způsobem děti na hru reagují, baví je 

jako celek nebo je baví jen určitá fáze hry? Proč tomu tak je? Co bychom měli 

udělat pro to, aby hra splňovala všechny své cíle? Pečlivým sledováním hry učitel 

zjistí, jestli děti hra zaujala nebo ne. Učitel by se měl ujistit, že srozumitelně 

vysvětlil zadání a děti je pochopily, případně se správně mířenými dotazy ujistit, že 

děti zadání rozumí. Necháme děti pracovat (hrát) a dále sledujeme následující 

skutečnosti: jakým způsobem spolu děti komunikují – spolupracují nebo soupeří 

(dle charakteru hry), pomáhají si nebo intrikují? Dodržují stanovená pravidla hry? 

Všímají si a reagují na nonverbální signály spolužáků, nebo jim nerozumí, případně 

je neberou v potaz? Jak reagují na kritiku spolužáků, dovedou s ní konstruktivně 

pracovat ku prospěchu hry, potažmo sebe, své herní skupiny nebo naopak? Řídí žák 

své spolužáky, nebo si je jistější v podřízené pozici a nechá raději prostor ostatním 

spolužákům? Jak dítě reaguje, když prohraje? Je schopno svou prohru unést, nebo 

reaguje nepřiměřeně a prohru neuznává? Všechny popsané jevy jsou indiciemi 

k tomu, abychom mohli zmapovat situaci ve třídě, posoudit vhodnost hry pro žáka 

či skupinu, případně ji do budoucna upravit podle potřeb dané třídy.     

Hry v sobě nesou potenciál k tomu, aby rozvíjely v dětech všechny klíčové 

kompetence, potřebné k praktickému životu. Je však třeba s nimi dokázat pracovat 

tak, aby byly dětem prospěšné a smysluplné. Hra postrádá svůj smysl tehdy, je-li 

zařazována do výuku pouze jako vyplnění času, který nám zbyl, musí mít vždy svůj 

cíl, k jehož naplnění směřujeme a používáme takové metody a prostředky, aby 

k jeho naplnění zdárně došlo.  

Na příkladu N. a její sestry jsme si mohly povšimnout, do jaké míry přijetí hry 

ovlivňuje osobnost dítěte, jeho naladění, aktuální jazyková a aspirační úroveň, 

sociální aspekty, ale i další faktory, které nejsou na první pohled tak zřetelné, ale 

neztrácejí na svém významu. Je možné, že za několik měsíců by N. 

upřednostňovala úplně jiný typ her než ten, kterému dává přednost dnes, a bylo by 

zajímavé sledovat vývoj její jazykové úrovně v souvislosti s jazykovou hrou. 

I přesto, že už nemám možnost pracovat dál s N., naše spolupráce byla z časových 

i jiných důvodů ukončena, považuji ji za cennou zkušenost pro začínajícího 

pedagoga. Měla jsem možnost pracovat individuálně s dítětem cizincem, sledovat 

jeho uchopování a osvojování svého mateřského jazyka a tím se mi otevřely obzory 

dosud nepoznané. Najednou jsem mohla nahlížet na svůj mateřský jazyk z jiné 
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úrovně, optikou dítěte, které hledá souvislosti a vztahy, které se nám, rodilým 

mluvčím, zdají být přirozené a jsme postaveni před situaci, jak tyto souvislosti dítěti 

vysvětlit.  Zkušenost a přínos pro mě je neoddiskutovatelný a věřím, že i pro N. 

byly naše společné hodiny českého jazyka přínosem.  
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Závěr 

,,Hra je základní fenomén lidské existence stejně jako zrození, láska, práce, boj 

a smrt.“
137

 

Tato diplomová práce si vytyčila cíl analyzovat hru z filosofického 

a pedagogického hlediska, podívat se na její kořeny a zmapovat její význam 

v souvislosti s jazykem, prozkoumat jazykovou a didaktickou hru a její využití 

v edukačním procesu. Podala analýzu pojetí hry z pohledu několika vybraných 

filosofů a věnovala se taktéž pohledu významných evropských filosofů na jazyk.  

Metoda analýzy a následné deskripce se ukázala v tomto případě jako podnětná, 

neboť vystihla podstatné myšlenky, které propojila s praxí, o níž pojednává druhá 

stěžejní část této práce. Kazuistika přibližuje proces osvojování jazyka žákyně 

prvního stupně, která žije v rodině pocházející z odlišného jazykového a kulturního 

prostředí. Věnuje se aspektům, které ovlivnily její individuální prožívání jazykové 

skutečnosti a formování pohledu na jazyk, který je pro ni cizím. Analyzuje 

konkrétní jazykové hry, které jí pomohly v porozumění češtiny a jejímu 

upevňování, tvoření vztahů a souvislostí mezi pojmy a skutečností a budování 

vztahu k češtině, kterou dosud chápala jako cizí až nepřátelskou.   

Práce přinesla mnoho poznatků, které nám dokazují, že jazyková hra má své 

neoddělitelné místo ve výuce jazyka a její přínos pro jedince je značný. Při výuce 

cizích jazyků u dítěte je neopomenutelným prostředkem, jak dítě nejen motivovat, 

ale i ukázat mu, že jazyk není jen souhrnem pouček o gramatice a suma 

teoretických poznatků.   

Výuka cizích jazyků však s sebou přináší pro pedagoga i rizika, která by měl mít 

na zřeteli, a snažit se jich vyvarovat. I hra, která splňuje všechny náležitosti 

a předpoklady k tomu, aby byla dítětem přijata, se nemusí osvědčit, jak jsme se 

přesvědčili i v případě N. Každé dítě je individuální bytostí s určitými zájmy, 

povahovými rysy, aspiračními tendencemi a stupněm intelektu a vývoje myšlení. 

Pedagog by měl být znalý v oblasti vývojové psychologie a výběr her pro výuku 

přizpůsobovat těmto faktorům, na což by jej mělo připravit odborně zaměřené 

studium. Stanovení dílčích cílů, jež vedou k hlavnímu dlouhodobému cíli, který 
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naplňujeme prostřednictvím hry, však už je na pedagogovi. Je nutné zohlednit 

všechny aspekty, které má k dispozici. Tím zajistí minimalizaci rizika, že hra selže.  

Význam práce shledávám především v potvrzení teoretických poznatků, které 

utvrdí pedagoga v důležitosti využívání hry při výuce dětí nejenom jazyku. 

Přesvědčili jsme se také, že ne každá hra je vhodná pro všechny děti. Je nutné 

respektovat a zohledňovat individualitu každého dítěte.  

Bylo zjištěno, že hra hraje v osvojování jazyka důležitou roli, ať už se jedná 

o jazyk mateřský či cizí. Jazyková hra používaná při výuce jazyků tento význam 

o to více zesiluje. Během práce s N. bylo dokázáno, že její slovní zásoba se díky 

jazykovým hrám skutečně značně rozšířila. Výzkumy poukázaly na důležitost 

vazby učení a hry díky emocím, které s sebou hra přináší.  

V úvodu práce byl vytčen hlavní cíl, a to zmapovat problematiku hry 

z filosofického a pedagogického hlediska a analyzovat jazykovou hru jako prvek 

výuky. Stanovený cíl se podařilo naplnit v mezích možností splnit.  

Pochopitelně nám v průběhu práce vyvstaly další otázky a témata, která by stála 

za hlubší výzkum. Téma osvojování jazyka prostřednictvím či pomocí hry je značně 

rozmanité a rozsáhlé a nabízí mnoho zajímavých témat ke studiu. Tato diplomová 

práce podává filosoficko-pedagogickou analýzu, která by mohla sloužit jako 

pomůcka pedagogům i studentům pedagogických oborů ke zlepšení práce s dětmi 

a jako inspirační zdroj a databáze poznatků.  
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