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I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   

    tématu. 

    X     

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.     X   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   

    problému. 

    X   

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   

    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

    X   

Slovní hodnocení: Bakalářská práce je logicky strukturovaná a obsahuje všechny formální 

náležitosti. 

 

II. Obsahová kritéria 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.     X               

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.     X        

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.           X  

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   

    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

          X  

Slovní hodnocení: Obsahově je práce v podstatě v pořádku; jde o text převážně kompilační, 

byť s komparativní komponentou.  
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III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.  X  

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.         X  

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   

    zabývá. 

  X        

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   

    vlastní myšlenky. 

  X       

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   

    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

              X  

Slovní hodnocení: Absence grafů a tabulek není nijak na škodu vzhledem k tomu, že jde o 

práci narativní. Tato absence by tedy neměla být považována za nedostatek práce. To již 

nelze říci o jazyku: obsahuje vychýlení z větné vazby a některé věty jsou stylisticky neobratné, 

občas jsou v práci překlepy; autorka místy nezvládá ani jevy související s elementární 

vnitrovětnou stavbou a mezivětným navazováním.  

 

IV. Doplňující poznámka  

 

 

Posuzovaná závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném 

oboru, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

V. Otázky k obhajobě 

 

1. Na některých místech, zejména ve východiscích a metodologii své práce, stavíte proti 

sobě steinerovskou pedagogiku a filosofii výchovy. Jestliže dospíváte k závěru, že 

waldorfská, tedy Steinerem inspirovaná pedagogika naplňuje celou řadu postulátů 

filosofie výchovy, lze Steinerův přístup také označit za filosofii výchovy sui generis? 

Pokud ano, proč? Pokud ne, proč? 

   

2. Své závěry obhajující waldorfskou pedagogiku (které jsou mi osobně velmi 

sympatické stejně jako waldorfské školství) formulujete obecně, jako by platily pro 

každého. Setkal jsem se však ve svém ne okolí s rodiči, kteří své velmi nadané dítě 

nadšeně umístili do waldorfské školy, ale dítěti to tam nevyhovovalo a vymohlo si 

samo, že chce zpět do tradiční, většinové školy. Opravdu je waldorfské školství 

vhodné pro každého stejně? 

 

Navržená známka                      

 

Datum  20. 8. 2020               

 

Podpis oponenta práce      

     Tomáš Samek 


