
Posudek školitele na diplomovou Dráci

Autor: Veronika Burešová

Název: Didaktická hra aneb Zábavné učení ve výuce přírodopisu na ZŠ

Předložená  diplomová  práce  byla  vypracována  na  KUDBi  PřFUK  v Praze.  Je  zajímavým

příspěvkem k hledání možných cest pro zavádění modemích inovačních metod a forem výuky

do předmětu přírodopis na základní škole a odpovídajících ročníků nižších gymnázií.

Diplomová  práce  představuje  celkem  155  stran,  z čehož  28  stran  tvoří  přílohy  a  seznam

citované  literatury  15  titulů  a  2  internetových  odkazů.  Práce je  rozvržena  do  7  základních

kapitol,   následuje   summary   v anglickém  jazyce,   seznam   použité   literatury   a   obrázků

a přílohy. V úvodu se autorka zamýšlí nad slabými stránkami českého vzdělávacího systému,

nedostatečnou schopností žáků aplikovat získané poznatky v praxi. Jako možný způsob naučit

Žáky aplikovat znalosti     a umět rozebrat složité problémy navrhuje pouŽívání  aktivizačních

metod  ve  výuce.  Zmiňuje  významnou  roli  nejen  učitele,  který  Žáky  výukou  vede,  ale  také

samotných  žáků,  kteří jsou  na  základě  didaktických  her  vedeni  k samostatnosti  a  zároveň

k práci ve skupině. V úvodu jsme také seznámeni s cíli předkládané diplomové práce.

Druhá  kapitola  uvádí  čtenáře  do  problematiky  aktivizujících  metod  vlastní  didaktické  hry.

Zajímavě je kapitola doplněna o myšlenky a přísloví významných osobností, z nichž uveďme

např. Komenského, Leibnize nebo Maňáka.

Kapitola 3  se  týká konkrétních her navržených autorkou;  každá hra je  doplněná o  časovou

dotací, kterou potřebuje učitel kjejí realizaci, je navržen optimální počet Žáků pro hru, jejich

věk, dále je uvedeno, zda je hra vhodná do místnosti, či do volné přírody; nechybí tématické

zařazení v rámci učiva biologie, cíl hry, motivace -jak může učitel vhodně hru Žákům uvést

a  přiblížit,  a  v neposlední  řadě jsou  uvedeny  pomůcky,  organizace  hry  a  poznámky,  které

navrhují  možné  úpravy  her  pro   další  tématické   celky  učiva  přírodopisu.   Celkem  práce

představuje 23  her, z nichž 5  autorka ověřila na  162 žácích na dvou základních školách -ZŠ

Na Slovance a ZŠ Náměstí lnterbrigády, a dále v 1. ročníku šestiletého gymnázia Jana Nerudy

a  v 1.  ročníku  čtyřletého  Akademického  gymnázia  Štěpánská.   Ověření  her  je  součástí  4.

kapitoly.  Po odehrání her zadala autorka Žákům dotazník, jehož přesné znění a vyhodnocení

najdeme v kapitole páté.  Šestá kapitola představuje diskuzi, ve které je diskutována hypotéza

o závislosti hraní didaktických her v hodinách biologie a oblíbenosti tohoto předmětu u žáků.

Autorka také na krátkém testu probírá problematiku míry zapomínání Žáků, která je mimo jiné



závislá i na způsobu prezentace učiva učitelem. Jednoznačně je potvrzena hypotéza, Že Žáci,

kteří si učivo projdou na základě didaktické hry, si učivo pamatují lépe a v písemné práci mají

lepší výsledky, než Žáci, kterým bylo učivo předáno pouhým výkladem.

V závěru autorka zmiňuje fakt, že učitelé základních škol již didaktické hry do výuky zařazují

častěji, než učitelé středních škol potažmo gymnázií. Učitel pomocí her a jiných aktivizujících

metod  zvyšuje  zábavnost  učiva,  které  je  Žákům  předáváno  zábavnějším  a  atraktivnějším

způsobem,  než je  pouhý  výklad.  Celá  práce je  doplněna  o  summary,  ve  kterém je  práce

přehledně zhodnocena a tlumočena v anglickém jazyce.

Drobné nedostatky  spatřuji  ve  stylistické  stránce práce  a překlepech.  Nelze také  opomenout

fomální  stránku práce,  kdy již v obsahu je patmé,  Že autorka neřešila styly a fomátování,

texty  stejné  úrovně  by měly  být v rámci  odstavců pod  sebou,  práce  má  odlišné  odsazování

prvních řádků nových odstavců atd.

Další nedostatek spatřuji v malém množství uvedené literatury.  Problematikou řešenou v této

diplomové  práci  se  dnes  zabývá  mnoho  autorů,  proto  bych  v seznamu  literatury  očekávala

více titulů.

Uvedené  připomínky jsou  doplňující  a  až  na  množství  citací  nesnižují  úroveň  předložené

práce.  Oceňuji,  že  si  autorka  dala  práci  také  s ověřováním  úloh  v praxi.  Některé  hry jsou

velmi jednoduché,  učitel  si je  ale  může  přetransformovat  a  ztížit  pro  příslušný  věk  Žáků.

Pro   případnou   další   práci   doporučuji   uvádět   vyšší   obtížnost  her,   zjednodušit   hm   bývá

pro učitele snadněj ší.

Výše jmenovaná diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce a doporučuji

ji k obhajobě.

Práci hodnotím známkou: výborně.
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