
Strana 1 

Posudek na bakalářskou práci 

~ posudek vedoucího práce Jméno posuzovatele: 
posudek oponenta PhDr.Jitka Cintlová 

Datum: 2.5.2010 

Autor: Alžběta Doležalová 

Název práce: Waldorfská pedagogitka 

Q1. Práce obsahuje vlastní výsledky. 

Cíle práce: cílem v teoretické části je poskytnout ucelený náhled na waldorfskou pedagogiku a 
v praktické části zjistit, jak jsou na tom absolventi Waldorfské ZŠ v dalším vzdělávacím a 
pracovnlm procesu v porovnání s absolventy klasických ZŠ (tj. velmi obecná formulace clle). 

Struktura práce:práce je rozdělena do 4 hlavních kapitol, obsahuje část teoretickou a 
praktickou"které jsou rozsahem vyvážené.1.kapitola je věnována alternativní pedagogice, 
stěžejní 2. kapitola pojednává o waldorfské pedagogice a je pfehledně a zajímavě zpracována. 
Ve 3.kapitole je prezentováno dotazníkové šetfení a ve 4.kapitole jsou zachyceny vzpomínky 
rodiče absolventa WZŠ. 

Literární zdroje a citace: autorka čerpá informace z obsáhlého výčtu aktuální odborné literatury, 
časopisů i elektronických zdrojů a použité zdroje správně cituje. Kromě toho se opírá o své 
osobní zkušenosti ze studia na WZŠ v Praze 5. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň)~e velmi 
dobrá, text je v teoretické části vhodně doplněn obrázky a ukázkami z práce WZ uvedenými 
v prílohách. V praktické části jsou použity přehledné tabulky a grafy. Stylistická a jazyková 
úroveň práce je také velmi dobrá, rozsah práce je přiměřený. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: vytyčené cíle práce autorka splnila. Oceňuji hlavně 
osobité zpracování teoretické části práce.Praktická část je založena pouze na kvantitativní 
analýze, k verifikaci5 hypotéz je pfedloženo málo důkazů. Prezentace výsledků je přehledná a 
jejich interpretace věcná.Význam praktické části práce je podle mého názoru pouze 
informativní. 

Otázky a připomínky vedoucího práce: 
1. Které předměty se učí na WZŠ v Praze 5 v epochách? Uveďte konkrétní pfíklady 

některých epoch. 
2. Proč jste nezafadila do vaší práce také kvalitativní výzkum?Získané výsledky by pak 

byly zajímavější. 
Připomínka: graf č.4 neodpovídá výsledkům uvedeným v tabulce. 

Návrh hodnocení vedoucího práce fleee eJgefleflte 

I:Zf výborně O velmi dobře O dobře O nevyhověl(a) 
Podpis vedoucího práce /QJ39R8Rta:)d! 

!ll ritu ~/~Čť'n! 
!j 


