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L J Práce obsahuje vlastní výsledky. 
Cíle práce: 

Poskytnout ucelený náhled na waldorfskou pedagogiku a zjistit, jak jsou na tom 
absolventi ZWŠ v dalším vzdělávacím či pracovním procesu v porovnání 
s absolventy klasických ZŠ. 
Struktura práce: 
Práce je členěna ne teoretickou a praktickou část. V teoretické části se studentka 
zabývá rozborem alternativních škol a jejich historií i současností. Stěžejní místo 
zaujímá rozbor odborných textů vztahujících se k waldorfské pedagogice. Studentka , 
velmi přehledně a srozumitelnou formou představuje specifika waldorfské školy 
počínaje přijímáním žáků, charakteristikou specifických předmětů, hodnocením 
žáků, osobností učitele přes tresty, účast rodičů na vzdělávání dětí, až po specifický 
vzhled budov škol i tříd. Celý text je vhodně doplněn obrazovým materiálem (viz 
seznam obrázků). 
Praktická část je uvedena motivací, která vedla studentku ke zpracování 
dotazníkového šetření. Ve 3. kapitole "Výzkum" si studentka zformulovala 5 hypotéz, 
charakterízuje dva vzorky respondentů (130) a rozebírá po formální stránce 
dotazníkovou metodu.výsledky šetření zpracovává přehledně do tabulek a grafů, 
vždy s vlastním komentářem. V závěru se věnuje rozboru hypotéz a vždy je 
konfrontuje s výsledky výzkumu. Zajímavou kapítolou jsou "Vzpomínky rodiče 
absolventa WZŠ, Studentka zařadíla toto vzpomínání jako dokreslení tématiky 
z jiného úhlu pohledu (ze strany rodiče). 
Literární zdroje a citace: 
Seznam odborné literatury je velmi bohatý (26 titulů) doplněných internetovými 
odkazy (6). Anotační i citační zápisy jsou velmi dobré. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce je velmi kvalitně zpracována po stránce jazykové i grafické. 12 obrázků, které 
doplňují text jsou zapsány v seznamu obrázků (str.71 ,72). Text je dále doplněn 3 
převzatými schématy, jejichž odkazy jsou v seznamu schémat (str.73). Práci 
doplňují 4 přílohy, které opět bezprostředně souvisí s tématem (str. 73 - 91). 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Oba cíle jsou splněny. Práce jako celek je ucelená studie, na které jsou patrny 
osobní zkušenosti studentky z absolvování ZŠW. 
Otázky a připomínky vedoucího práce: 
Představte komisi výsledky dotazníkového šetření. 
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