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Teoretická cást této bakalárské práce se zabývá waldorfskou pedagogikou a praktická cást 

vychází z dotazníkového šetrení a zkoumá uplatnení absolventu Základní waldorfské školy 

v v Praze 5 - Jinonicích v pozdejším vzdelávání ci zamestnání. Cílem této bakalárské práce je 

poskytnout ucelený náhled na waldorfskou pedagogiku.

The theoretic part of this bachelor work is concerned with the waldorf pedagogy and the 

practical part is based on a questionary investigation and researches the assertion of graduates 

of the Waldorf Basic school in Pratur 5 – Jinonice in further education or career. The aim of 

this bachelor work is to give a comprehensive outlook on the waldorf pedagogy.
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MOTTO

„Pedagogika je, vzato od základu,

láska k cloveku vyverající z poznání cloveka.

Prinejmenším na tomto by mela být vybudována.“

/Rudolf Steiner/
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Obrázek c. 1 – Rudolf Steiner

www.wikipedia.org [online]. [cit. 30-3-2010]. Dostupný z WWW:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Steiner_Berlin_1900_big.jpg
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Dnes, v dobe, kdy se stalo takrka módou vyznávat vše alternativní vcetne vzdelávání, 

jsem se rozhodla pro toto téma, ne abych tento trend p  porila, ale proto, že jsem sama 

absolvovala devet let na Základní Waldorfské škole v Praze 5, Jinonicích, což byla 

mimochodem první waldorfská škole založená v Praze. 

O tom, jak je tento trend aktuální, svedcí i moje nedávná návšteva specializovaného 

knihkupectví v Celetné ulici, kde jsem mela v úmyslu zakoupit odbornou literaturu ke 

zvolenému tématu. Otázala jsem se jedné na první pohled zkušené prodavacky, v které sekci 

bych nalezla knihy vztahující se k waldorfské pedagogice a anthroposofii Rudolfa Steinera. 

Odborný personál na mé dotazy reagoval dosti podráždene slovy: „To jste, slecno, mela prijít 

pred deseti lety, kdy o takovou literaturu nikdo nestál a byly jí plné regály. Nyní jsou podobné 

tituly populární, ctenári dávno rozebrané, ale žádný nakladatel je znovu nevydá.“

V dobe, kdy jsem já byla žákyní základní waldorfské školy, chápala jsem všechno jako díte, 

tak, jak mi to vyucující podali. Zpusob výuky jsem považovala za samozrejmý. Až ted , 

s odstupem casu, mi zacalo vrtat hlavou, na jakých filosofických a pedagogických základech 

waldorfský vzdelávací systém stojí. 

Základní odpoved  mi poskytla maminka, která mi zároven dodala i potrebnou 

literaturu, kterou mela schovanou již z doby, kdy zvažovala tuto variantu školní docházky 

jako alternativu mého vzdelání. Dál už jsem musela postupovat sama formou dotazu na své 

bývalé pedagogy, bývalé žáky, rodice bývalých žáku a opetovnou návštevou školního ústavu 

v Jinonicích. Nicméne má osobní zkušenost a vzpomínky, které se postupne vynorovaly pri 

studiu dostupných materiálu, mi napomohly k tomu, abych si dotvorila svuj vlastní názor na 

základe dnes již odborne zpracovaných informací, které jsem se pokusila co nejkomplexneji 

sepsat tak, aby podaly objektivní obraz této problematiky. S výsledky mého snažení, tedy 

syntézu teorie waldorfské pedagogiky a vlastní praxe, bych se ráda podelila se všemi, kdo o ni 

mají zájem. Cílem teoretické cásti mé práce je tedy poskytnout ucelený náhled na 

waldorfskou pedagogiku.

Praktickou cást mé bakalárské práce jsem venovala výzkumu, který si klade za cíl 

zjistit, jak jsou na tom absolventi základních waldorfských škol v dalším vzdelávacím ci 

pracovním procesu v porovnání s absolventy klasických základních škol.

První kapitola se zabývá alternativní pedagogikou obec    jejím vznikem a soucasností 

a druhy alternativních škol.

ÚVOD
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Druhá kapitola je venována pouze waldorfské pedagogice  její historii, soucasnosti, 

rozšírení, filosofii, jejím specifikum a také její kritice.

Ve tretí kapitole predstavuji praktickou cást své bakalárské práce - výzkum provádený 

dotazníkovým šetrením. Uvádím zde hypotézy a cíl výzkumu, popisuji metodologii. Najdete 

zde i analýzu dotazníkového šetrení a konfrontaci výsledku šetrení s hypotézami.

Poslední kapitola praktické cásti této bakalárské práce patrí            mé maminky 

(jakožto rodice absolventa waldorfské školy) na nekteré zajímavosti waldorfské pedagogiky.
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Slovo alter pochází z latiny a znamená  a predpokládá nutnost výberu ze 

dvou nebo více možností.1 Alternativní škola je obecný termín pro školy státní   soukromé, 

které se však od bežných škol odlišují napríklad speci  ckým obsahem vzdelávání a které by 

mely díteti nabídnout ruzné cesty (alternativy) poznání. Bývají casto nazývány školy hrou, 

nebot  v nich fungují jiné ucební metody a organizace výuky a ucivo je zde nekdy žákum 

podáváno skutecne formou hry, úkolu ci diskuse. Je však samozrejmé, že i na techto typech 

škol se plní osnovy schválené Ministerstvem školství, mládeže a telovýchovy Ceské republiky 

(MŠMT CR).

Prof. PhDr. Jan Prucha, DrSc., zakladatelem Ceské asociace pedagogického výzkumu 

charakterizuje alternativní školu takto: „Odlišnost techto škol spocívá v jiných zpusobech 

organizace výuky nebo života detí ve škole, v jiných kurikulárních strukturách, v jiných 

parametrech edukacního prostredí, v jiných zpusobech hodnocení výkonu žáku, v jiných 

vztazích mezi školou, místní komunitou a rodici atd.“2

Alternativním školy dávají dnes rodicum po celém svete možnost výberu vzdelání pro 

své deti, nebot  svým založením tvorí pluralitu školství, snaží se nahradit nedostatky škol 

státních a dávají prostor novým vzdelávacím idejím.

Existuje také názorový proud, v jehož cele stojí nemectí pedagogové Weiss a 

Maternová, který tvrdí, že už samotný vznik alternativních škol dokladuje to, že klasické 

státní školy mají své mezery a nedostatky.

Na konci 19.století a zacátku 20.století (predevším ve 20. a 30.letech) se po celém svete 

zacalo rozvíjet tzv. reformní pedagogické hnutí, které se odkazovalo na pedagogické teorie 

drívejších významných myslitelu jako byli Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Ellen

Keyová (1849–1936), Lev Nikolajevic Tolstoj (1828-1910), John Dewey (1859-1952), atd.

                                                  
1 Bradnová H. a kol.: Encyklopedický slovník, Odeon 1993, str. 36
2 Prucha J.: Alternativní školy, Praha, Portál 1996, str.13

A.  TEORETICK Á CÁST

1 ALTERNATI VNÍ  PEDAGOGIK A

1.1 Alternat ivní školy v histor ii a v soucasnost i

jeden ze dvou
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„Jednalo se o dynamické mezinárodní hnutí, jehož cílem byla zmena života prostrednictvím 

výchovy ve škole.“3 Hlavním duvodem byla kritika klasických, standardních, bežných, 

tradicních škol zejména kvuli uniformním vyucovacím metodám, chápání dítete jako 

zmenšeného dospelého, nedostatecné individualite, mechanickým zpusobum ucení a 

opomíjení detského talentu.

Od této chvíle stojí však nezpochybnitelne ve stredu všeho dení díte. „Pedagogictí 

reformisté vycházeli ve svých úvahách a návrzích zejména z myšlenek tzv. prirozeného 

vývoje dítete, jeho potreb a zájmu, tj. z premis pedocentrismu – smeru vycházejícího 

v pedagogických úvahách tzv. z dítete, z jeho daností a specifik, nikoli z požadavku 

spolecnosti ci vychovatele apod.“4 Pedocentrismus zahrnoval také myšlenky jako 

prizpusobení ucení vývojovému stupni dítete, lidské zacházení s dítetem, individualismus, 

odmítání donucování a vzájemný soulad hry, ucení a práce.

„Alternativní školy se vyvíjely predevším v dusledku tvorivosti a nadšení ucitelu, ale 

soucasne byly iniciovány a podporovány pedagogickou teorií a výzkumem.“5

V Ceskoslovensku byla cizí i domácí reformní (alternativní) pedagogika verejne odmítána a 

kritizována až do Sametové revoluce v roce 1989, dnes už však naštestí máme k dispozici 

kvalitní odbornou literaturu i v ceském jazyce.

Alternativní školy jsou v soucasné dobe zpravidla soukromé. Vyhláška MŠMT CR 

z 22.7.1991 o soukromých školách uvádí, že tyto školy by detem mely nabízet alespon tak 

dobré vzdelání jako mohou najít na školách standardních. „V tom je implicitne zahrnut 

predpoklad, že soukromé školy zajistí spíše lepší než         stejne kvalitní vzdelání, které 

zabezpecují státní školy.“6

Uvedomíme-li si, jak moc druhu alternativního vzdelávání existuje a každé z nich má své 

specifické vlastnosti, je velice komplikované sestavit základní obecnou charakteristiku, která 

by shrnovala nejduležitejší rysy všech alternativních škol. Body, které níže uvádím, jsou 

syntézou výctu od nemeckých autoru Th. F. Klassena a E. Skiera7 a ceského pedagoga            

J. Supa8.

                                                  
3 Janík T.: Reformní pedagogika, doplnkový výukový text, str.4
4 Kasper T. a Kasperová D.: Dejiny pedagogiky, Praha, Grada 2008, str. 111
5 Prucha J.: c.d., str.13
6 Ibidem, str. 14
7 Klassen Th. F., Skiera E., Wachter B., 1990, Vorwot, str. VII-VIII
8 Sup J.: Jde skutecne o alternativní pedagogiku? Revue Masarykovy university v Brne, 1991, c.6, str. 27-30

1.2 Specif ika alternat ivních škol
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snaha nepotlacit v díteti prirozenou touhu po poznání, objevech a nových 

myšlenkách, ale naopak se ji snažit podporovat a rozvíjet díte zevnitr, prob      

v nem individuální tvurcí síly v oblasti kreativity, telesného, emocního, rozumového, 

volního i sociálního rozvoje, tzv. antiautoritativní zpusob výchovy

prátelský a individuální vztah mezi ucitelem a dítetem, ochota a schopnost ucitele 

pozitivne deti motivovat, živit jejich originalitu a osobní kvality, respektovat jejich 

prípadné zvláštnosti ve vývoji

spolupráce a komunikace mezi ucitelem, žákem a rodinou dítete

maximální spolupráce a zapojení dítete do výuky, protože: „Clovek si zapamatuje 

10% toho, co slyší, 15% toho, co vidí, 20% toho, co soucasne vidí i slyší, 40% toho, o 

cem diskutuje, 80% toho, co prímo zažije nebo delá, 90% toho, co se pokouší naucit 

druhé.“9

snaha o pestování aktivity a odpovednosti dítete na rozhodování tím, že se spolupodílí

propojování vyucovaných predmetu, aby deti pochopily látku v souvislostech a 

dokázaly ji využít (aby bylo ucivo pro deti smysluplné, musí mít konkrétní vztah ke 

skutecnosti), „Škola je chápána podle principu . Míní se tím 

ucení , tj. cílem školního vzdelávání je zapojení žáku do sveta práce 

a úsilí o rozšírení  edukacního prostredí nad rámec školní docházky.“10

prostredí by melo uzpusobeno prítomnosti detí (aby se cítily prirozene a mohly se 

soustredene venovat výuce, je duležitá detská výzdoba, a napríklad pomucky by mely 

být všem snadno prístupné)

vyucování není odstartováno ani ukonceno zvonením, aby se probíraná látka neutnula  

v polovine výkladu, ale podle momentálního zaujetí ci únavy detí

slovní hodnocení detí (je objektivnejší a konkrétnejší: místo nicneríkající dvojky 

ucitel sdelí konkrétní problémy i prednosti dítete a nehodnotí jen znalosti, ale i osobní 

schopnosti a dovednosti)

     

                                                  
9 Kovaríková S.: Integrovaná tematická výuka (citace Ro   Pata)
10 Prucha J.: c.c., str.18

•

•

•

•

•

•

•

•

•

par la vie – pour la vie

z života pro život
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 Schéma c.1 – Typologie alternativních škol

Prucha J.: Alternativní školy, Praha, Portál 1996, str.23
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„V soucasné dobe je u nás waldorfská škola patrne nejznámejším typem reformní 

školy. Není snadné najít odpoved  na otázku proc zrovna waldorfská pedagogika získala tolik 

príznivcu. Snad je to celkovým pojetím pedagogiky, na        waldorfští ucitelé nahlížejí 

spíše jako na umení než vedu o výchove. Další prícinu lze prisuzovat nemennosti celé její 

koncepce, ucebních obsahu, didaktických zásad, metod,       a prostredku. Jinou prícinu 

úspešnosti lze nalézt ve filozofickém východisku. Waldorfská pedagogika má totiž svoji 

vlastní filozofickou bázi, kterou je duchovní veda – anthroposofie,“11 založená Rudolfem 

Steinerem.

Waldorfský vzdelávací systém by mel mít dvanáct ci trináct let zakoncených maturitní 

zkouškou. Základní škole vetšinou predchází i materské školy.

Rudolf Steiner se narodil 27. února 1861 do rodiny prednosty železnicní stanice 

v Kraljevci náležícímu dríve Rakousku – Uhersku, dnes Chorvatsku. Celá jeho rodina vcetne 

dvou sourozencu se musela neustále kvuli otcove zamestnání stehovat z místa na místo.

Steiner absolvoval reálku ve vídenském Novém meste, kde roku 1879 složil maturitní 

zkoušku. Dále pokracoval ve studiu na vysoké škole technické stále ve Vídni. Zabýval se 

predevším prírodními vedami, ale mimo školu také filosofií, psychologií, literaturou a 

medicínou, provádel ruzná pozorování a experimenty, díky kterým se seznámil s Goethovým 

dílem, které na nej melo v pozdejším živote nesmírný vliv a o kterém následne vydal nekolik 

publikací. Ješte než v roce 1891 promoval na doktora filosofie, stihl již pracovat ve 

výmarském Goethove Schillerove archívu. Po presídlení do Berlína se setkal s mnoha 

zajímavými osobnostmi, jakými tehdy byli napríklad Christian Morgenstern nebo Franz 

Kafka. Zde vyucoval na delnické škole a také soukrome v dome chlapce postiženého 

vodnatelností hlavy, jenž byl podle názoru lékaru nevzdelatelný, lec Steiner svými

pedagogickými technikami dokázal divy, hoch byl po dvou letech zarazen do trídy jeho 

vrstevníku a po ukoncení školní docházky se stal sám lékarem.12

                                                  
11 Fatková E.: Role alternativního školství v Ceské republice po roce 2000 v kontextu zemí Evropské unie: 
diplomová práce, Brno, Masarykova universita, Fakulta pedagogická, Katedra pedagogiky, 2008, Vedouví 
diplomové práce PaeDr. Jana Škrabánková, PhD., str. 32
12 Dále srovnej Carlgen F.: Výchova ke svobode, Pedagogika Rudolfa Steinera, Praha, Baltazar 1991, str. 7-25; 
Kasper T. a Kasperová D.: c.d., str. 177; Rýdl K.: Alternativní pedagogické hnutí v soucasné spolecnosti, Brno, 
Marek Zeman 1994, str. 125-129

2 WALDORFSK Á PEDAGOGIK A

2.1 Život Rudolfa Steinera
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V tomto období Steiner pronikl do taju theosofie a vytvoril základ systému 

anthroposofie: roku 1913 vzniklo tzv. Goetheaneum – sídlo a vzdelávací centrum 

antroposofické spolecnosti ve Švýcarsku, pro nejž Steiner sám vytvoril architektonické 

návrhy a vymaloval nekteré kopule.

Steinera zajímalo i divadlo a verejnosti to dokázal tím, že sám privedl na svet ctyri 

mysterijní dramata. Vzápetí stvoril problematiku tzv.           založené na teorii trí tel 

cloveka a 23. dubna 1919 spolecne s majitelem cigaretové továrny Waldorf – Astoria Emilem 

Moltem položil základy první waldorfské škole v mestecku Waldorf nedaleko Stuttgartu. 

Ústav pro deti továrenských delníku osobne vedl až do     brezna roku 1925, kdy, pripoután 

na lužko, podlehl v Dornachu po 64 letech plných studia, výzkumu, skoro šesti tisících 

prednášek a trech stech publikovaných del smrtelné nemoci. Naštestí se našlo mnoho lidí, 

vcetne jeho manželky, kterí dál šírili a rozvíjeli jeho myšlenkový odkaz.

„Steinerovy prednášky nezanechávaly posluchace nikdy v klidu. Hovorilo se o silné 

vnitrní síle Steinerovy osobnosti, která dokázala lécit, ochromit a zprostredkovat neobvyklé 

zkušenosti a prožitky jiných svetu. Steiner se údajne vyznacoval silnou aurou a charismatem.

Podíváme-li se na Steinerovy fotografie, cítíme v jeho pohledu a telesné stylizaci zvláštní 

poselství – jako by pricházel z jiného, ano nadsmyslového sveta ducha. Na fotografiích 

pusobí Steiner jako kazatel, mnich ci mystik, jako duchovní clovek zahloubaný do jiných 

svetu. To nekomu imponovalo a oslovovalo jej, jiné vedlo k zatracování této mimorádné 

postavy evropské kultury a pedagogiky.“13

Psychologické a pedagogické základy i výchovný a vzdelávací proces waldorfské 

pedagogiky je založen na anthroposofii Rudolfa Steinera, podle které je clovek trojclennou 

bytostí delící se na telo, jenž náleží svetu, duši, jež tvorí vlastní svet cloveka (myšlení, cítení, 

vule) a ducha, jenž je nad obe predchozí cásti povznesen a znací nesmrtelnou cást cloveka.

Anthroposofie (v prekladu moudrost o cloveku)14 zahrnuje prvky krest anství, východní 

filosofie, egyptská, recká i prírodní mystéria a dílo     ganga Goetheho. Stredem pozornosti 

anthroposofie je sám clovek, ve kterém se odráží obraz celého vesmíru a je tak klícem k 

rešení všech záhad sveta.

Vuci svetu se tyto složky projevují v kvalite myšlení, cítení a vule. Jestliže se clovek má 

vyvíjet jako celistvá a harmonická bytost, musí se tyto složky udržovat v rovnováze. Jedine 

                                                  
13 Kasper T. a Kasperová D.: c.d., str. 177
14 Bradnová H. a kol.: c.d., str. 56

2.2 Anthr oposofie – f i losof ie Rudolfa Steiner a
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soulad pravdy (vedy), dobra (duchovních hodnot) a krásy (umení) je základem ideálního 

vzdelání. Jediný správný pedagogický prístup je tedy ten, který se snaží rozvíjet všechny tyto 

složky.15

Anthroposofie, o které Steiner velmi casto prednášel, mela význam nejen v pedagogice, 

ale i v lékarství, teologii, sociální vede, zemedelském hospodárstvím a vznikla ješte pred 

založením první waldorfské školy.

Bylo by však mylné tvrzení, že anthroposofie stojí ve stredu waldorfského školství. Není 

totiž predkládána detem jako taková, ale je tématem jen pro ucitele a pro prípravu jejich 

vyucování. Presnejší by tedy bylo ríci, že waldorfskými školami jakoby prostupuje.16

„Jedná se o jakousi rozšírenou vývojovou psychologii, o celistvou antropologii detského 

vývoje, která usiluje o syntézu všech zásadních aspektu lidské bytosti, rozdelené jinak na radu 

oboru, jako je anatomie, fyziologie, psychologie atd. Nejedná se o žádnou hotovou vedeckou 

teorii, nauku, žádný recept na to, co díte kdy potrebuje. Ne. Jedná se o pomucku, která uciteli 

pomáhá v každém díteti hledat jedinecnou individuální         která se v ruzných obdobích 

detství objevuje v ruzných podobách a projevech. Waldorfská antropologie tak nemá pouze 

chladnou intelektuální a vedeckou povahu, má spíš takovou povahu, že se snaží v uciteli 

probudit opravdovou úctu pred individualitou dítete, skutecné respektování této individuality, 

to znamená, snaží se také ucitele promenit v jeho smýšlení, v jeho chování, v jeho postoji k 

díteti, které má vychovávat a vyucovat.“17

Jak už bylo v predchozí kapitole popsáno, první waldorfská škola vzn  la 23. dubna 

1919 ve mestecku zvaném Waldorf blízko Stuttgartu na základe iniciativy cigaretového 

továrníka Emila Molta a od samého pocátku byla pedagogicky vedena Rudolfem Steinerem. 

7. zárí téhož roku byla škola otevrena. Bylo na ni zapsáno asi tri sta žáku v osmi trídách.

Podle Caroline von Heydebrand, jedné z prvních ucitelek na škole, byly první mesíce 

velmi težké: „Na pocátku meli waldorfští ucitelé i  deti mnoho potíží. Detem bylo dáváno 

neco zcela nového. Až do nejvyšších tríd žili žáci ze       vrstev  pohromade. Waldorfská 

škola byla první jednotnou školou v Nemecku, která tento princip dodržovala až do 

nejvyšších tríd. Žáci prvního, druhého stupne i gymnazisté byli ve svých trídách pospolu, 

chlapci i dívky. Na to nebyly deti zvyklé. Ucitelé také ne. Sžívat se bylo velmi težké. 

                                                  
15 Dále srovnej Rýdl K., c.d., str. 127; T. Kasper a D. Kasperová: CD, str. 177
16 Dále srovnej Janík T.: c.d., str. 49
17 Zdražil, T.: Co je to waldorfská škola?, Ucitelské listy c.5/02-03

2.3 H istor ie vzniku waldor fských škol
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Samozrejme, že se objevily i potíže s kázní. Rudolf Steiner, který se snažil behem svých 

návštev  ve Stuttgartu strávit co nejvíce casu na waldorfské škole, prišel jednoho dne do 

hlucné a neukáznené trídy. Potom zacal  celé tríde vypravovat historku: znal jedno mesto, ve 

meste jednu školu, ve škole jednu trídu, ve tríde jsou deti tak a tak zpusobné, delají všechno 

možné. V tom zacaly deti vykrikovat: To jsme my! To myslí nás!  le nemely mu to za zlé, 

protože nemluvil prímo o žádném trestu. Steiner pouze vylícil, jak to, co deti de  ly, by mohlo 

mít pro ucitele následky, že by poškozovaly jeho zdraví, atd. Záverem vyprável, jakým 

zpusobem by se mela trída polepšit. Tak byly deti hluboce uspokojeny. Bylo to vždy, když 

Dr. Steiner byl ve tríde, že jsem mela pocit mimorádne hlubokého uspokojení v pravém slova 

smyslu. Šíril klid mezi deti. Ty byly zcela uprímné, živé a veselé, nikdy zvlášt  tiché, 

nepredstíraly, že jsou nejak zvlášt  zpusobné; ale bylo cítit uspokojení, pronikající celou 

trídou.“18

Vzhledem k težkému poválecnému postavení poraženého Nemecka sledoval Emil Molt 

otevrením školy dva hlavní cíle. „Jako príznivec theosofického a antroposofického ucení 

Rudolfa Steinera chtel na jedné strane realizovat výchovné a vzdelávací zásady vycházející 

z anthroposofie v reálných školských podmínkách, na druhé strane byly je      hy o založení 

školy vedeny snahou rešit tíživé situace delníku jeho továrny.“19

Waldorfské školy se velice rychle šírily jak v Nemecku, tak i v celé Evrope, dnes je 

najdeme rozeseté po celém svete.

Waldorfské školy se rozrustaly ve své puvodní podobe,     byly i inspirací pro vznik 

jiných alternativ, jakou jsou napríklad Hiberniánské školy, které Steinerovu myšlenku 

prevedly na ucnovské školství. Za jejich otce mužeme prohlásit Klause J. Fintelmanna. 

Projekt byl prvne realizován v ucnovských zarízeních továrny na nábytek E. Bahra a 

v tkalcovské dílne dulní spolecnosti Gubernia.

„Z organizacního hlediska zasáhly hiberniánské školy do o   hu vyucování a do 

vnitrního usporádání výuky. V obsahu vyucování byla odstranena úzká odborná specializace 

jejím doplnováním o vzdelání všeobecné (teoretické) a umelecké.“20

                                                  
18 Carlgen F.: c.d., str. 19
19 Kasper T. a Kasperová D.: c.d., str. 179
20 Solfronk J.: Problematika organizacních forem vyucování a alternativního školství, Praha, Pedagogická fakulta 
University Karlovy v Praze a Pedagogická fakulta Technické university v Liberci 1995, str. 33
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Již od té doby, kdy byla založena první waldorfská škola v Nemecku, se waldorfská

pedagogika šírí rychle po celém svete. 36 let od svého založení (v roce 1955) existovalo ve 

svete pouze 40 waldorfských škol, v roce 1975 jich bylo už 100, v roce 1980 se jejich pocet 

zvýšil na 200, a v roce 1990 jich po celém svete mužeme nalézt více než dvakrát tolik. 

V soucasné dobe jich v 58 zemích sveta funguje témer tisíc. Nejrozšírenejší jsou v Nemecku 

(208), Spojených státech (134), Holandsku (94) a Švýcarsku (36).

Prohlédneme-li si pozorne rozšírení waldorfských škol ve svete (viz níže), všimneme si, 

že zde není uvedena žádná zeme s totalitními rysy nebo fašistický ci islámský stát. Proto i u 

nás první waldorfská škola vznikla až po sametové revoluci v roce 1989.

Pocet waldorfských škol ve svete dosahoval v kvetnu roku 2007 císla 958 a dá se 

predpokládat, že dnes (o tri roky pozdeji) bude jejich seznam ješte delší.

Seznam waldorfských škol ve svete na svých internetových stránkách uvádí Asociace 

waldorfských škol Ceské republiky. 21

Belgie 22 Ceská republika 11, Dánsko 17, Estonsko 6, Finsko 25, 

Francie 10, Irsko 2 Island 2, Itálie 29,  Chorvatsko 2, Lichtenštejnsko 1, Litva 4, Lotyšsko 3, 

Lucembursko 1, Mad arsko 21, Moldávie1, Nemecko 208, Nizozemí 94, Norsko 36, Polsko 3, 

Rakousko 15, Rumunsko 14, Rusko 14, Slovensko 1, Slovinsko 1, Španelsko 4, Švédsko 42, 

Švýcarsko 36, Ukrajina 6, Velká Británie 31

Argentina 7, Arménie 1, Austrálie 32, Brazílie 25, Chi   3, 

Egypt 1, Filipíny 1, Gruzie 1, Indie 3, Izrael 6, Japonsko 7, Jihoafrická republika 17, Kanada 

23, Kazachstán 1, Kena 2, Kyrgyzstán 1, Kolumbie 2, Mexiko 5, Namibie 1, Nepál 1, Nový 

Zéland 10, Peru 3, Taiwan 1, Tanzanie 1, Tádžikistán 1, Thajsko 1, Uruguay 1, USA 134

                                                  
21 http://www.iwaldorf.cz/skolyvesvete.php?menu=sko-glo (prístup 8.3.2010)

2.4 Waldor fské školy v soucasnost i

2.4.1 Waldor fské školy ve svete

Evropské zeme (665): , 

, 

M imoevropské zeme (293): 
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U nás (stejne jako ve svete) predstavuje waldorfská pedagogika nejvýraznejší školskou 

alternativu. Mužete se s ní setkat v materských školách, základních školách, stredních 

školách, speciálních školách, iniciativách, seminárích a sdruženích rodicu. V CR existuje 

zatím jedenáct základních waldorfských škol s približne tisíci patnácti sty žáky. Vetšina 

ceských waldorfských škol vznikla krátce po listopadu      v nadšené atmosfére za úcasti 

zapálených rodicu a kvalifikovaných pedagogu. Vznik dalších waldorfských škol se 

pripravuje v Rožnove pod Radhoštem, Liberci, Mladé Boleslavi a v Šumperku.

Program „Waldorfská škola“ byl v Ceské republice schválen MŠMT CR až koncem 

roku 1996 a propaguje ho zde Antroposofická spolecnost a Kruh prátel Svobodných 

waldorfských škol, které spolupracují s mezinárodní organizací Evropské fórum pro svobodu 

ve vzdelávání.

Waldorfské školy fungují podle svého vlastního vzdelávacího programu a od 

klasických škol se liší ve správe a organizaci. Nejduležitejší roli ve vedení školy hraje

ucitelská konference, která se schází jednou týdne a úcastní se jí všichni vyucující, aby 

projednali pedagogické i technické otázky školního chodu. Reditel predevším reprezentuje

školu, zodpovídá za její provoz a komunikuje s okolím a úrady.22

Seznam waldorfských škol v Ceské republice na svých internetových stránkách uvádí 

Asociace waldorfských škol Ceské republiky:  4 materské školy, 2 základní školy, 

1strední škola, 1 speciální škola,  2 materské školy, 1 základní škola, 1 strední 

škola,  1 materská škola, 1 základní škola,  4 materské školy, 1 základní 

škola, 1 strední škola,  1 materská škola, 1 základní škola,  1 základní škola, 1 

strední škola,  1 materská škola, 1 strední škola,  1 základní škola, 1 

alternativa,  1 materská škola, 1 základní škola, waldorfské kolegium, 

 1 materská škola, 1 základní škola, 1 alternativa,  1 materská škola, 

Iniciativa k založení materské a základní školy Jeseník,  1 materská škola, 

 1 materská škola,  Príznivce waldorfského školství 

v Hradci Králové,  1 materská škola.23

                                                  
22 Dále srovnej Prucha J.: c.d., str.25; Zdražil T.: c.d., 02 - 03, str. 5
23 http://www.iwaldorf.cz/skolyvesvete.php?menu=sko-glo (prístup 8.3.2010)

2.4.2 Waldor fské školy v Ceské republice

Praha:

Pr íbram:

Pardubice: Semily:

Písek: Ostrava:

Brno: Olomouc:

Ceské Budejovice:

Plzen: K ar lovy Vary:

Jeseník: Beroun:

M nichovo Hradište: Hr adec K rálové:

Žd ár  nad Sázavou:
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Waldorfská pedagogika si všímá rozvoje vztahu dítete ke svetu, jeho schopnosti ucit se a 

zákonitostí vývojových etap dítete, podle kterých se ucební plán upravuje potrebám a 

schopnostem dítete.

John Holt v knize Jak se deti ucí, píše: "Vzdelávání je pro mnohé chození na místo, 

kterému se ríká škola, a kde je nekdo nutí naucit se neco, co se moc ucit nechtejí, pod 

hrozbou, že se stane neco zlého, když to neudelají - spousta lidí takové hry nemá ráda a 

ukoncuje je co nejdrív. Nekdy deti nemají školu rády proto, že je zajímá spousta vecí, na které 

jim nikdo neodpoví, protože nejsou ve školním rozvrhu." Deti se mají do školy tešit. Jestli 

nekteré vnímá školu tak, jak to popisuje J. Holt, je neco špatne. Tomuto problému se snaží 

waldorfská pedagogika vyhnout velkým obloukem. Zpusob a metody výuky na waldorfských 

školách v detech vyvolávají predevším pozitivní pocity, do školy chodí rády a teší se na své 

ucitele.

Waldorfské školy usilují o to být školami soucasnosti a zároven vychovávat zralé 

osobnosti pripravené pro budoucí život. Mají se provozovat jako svobodné instituce, které

jsou nezávislé na momentálním spolecenském usporádání   mají v díteti rozvíjet harmonicky 

rozvinutou osobnost, dbát na intelekt, city, smysl pro estetiku, individuální nadání, tvorivý 

duševní a duchovní život. Proto výuka zahrnuje rovnomerne pohybové, umelecké, 

intelektuální i sociální potreby detí. Obe mozkové hemisféry jsou tak zatežovány a rozvíjeny 

vyvážene.

V detech je pestováno zdravé sebevedomí, které se utvárí díky respektu k individualite 

žáka a slovnímu hodnocení, jež umožnují ocenit i relat vní zlepšování jedince. V širokém 

spektru vyucovaných predmetu má každý žák možnost najít si oblast, která ho baví a v níž 

vyniká, což mu poskytne duležitý pocit úspechu. Zároven je kladen duraz na vlastní názor, 

schopnost empatie, smysl pro spravedlnost, tolerance, sociální odpovednost, zájem o svet a 

otevrenost vuci svetu, rozvíjení smyslu pro odpovednost - deti se ucí podrídit své zájmy 

zájmu celku. Vysoce je také cenena a rozvíjena spolupráce (nikoli soutež) mezi detmi. Deti 

vedome poskytují své individuální schopnosti prospechu celku. 

Deti na waldorfských školách objevují svet jako neco pestrého, krásného, tajemného a 

zajímavého. Tím se rozvíjí prirozená detská tvorivost, touha po vzdelání, vule k ucení a tvurcí 

cinnosti, ale i kritické posuzování.

Díky úzké spolupráci rodicu a školy jsou výchovné podnety prenášeny i do rodinného 

prostredí, což prispívá k celkové harmonizaci vývoje a výchovy dítete. Tím se otevírá cesta ke 

svobode, zdraví a životní harmonii.

2.5 Specif ika a cíle waldor fské pedagogiky
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Deti se na WŠ ucí jazyku anglickému a nemeckému opravdu již od první trídy, nebot  

jsou v tomto období ješte schopny vstrebat cizí jazyk        prirozene jako materskou rec. Pro 

deti je do devíti let nejprirozenejším projevem napodo       a v tomto veku jsou také 

zapáleni pro mluvené slovo. Navíc umí-li clovek mluvit, upevnuje to jeho sebevedomí a tím, 

že do cizího jazyka pronikne, si osvojuje nové obrazy, citové odstíny, zpusoby myšlení.

Deti nepoužívají ucebnice, protože podle waldorfské pedagogiky nevyhovují 

propojenému pojetí výuky. Proto si vytvárejí vlastní pracovní sešity a pozdeji ve vyšších 

rocnících používají encyklopedie, atlasy, odborné publikace a jinou autentickou literaturu.

„Díte nerekne doma: , ale naopak

“24 Sebelepší technické pomucky se nikdy 

nevyrovnají schopnostem a oddanosti ucitele.

Ukázky sešitu z ruzných predmetu naleznete v príloze c.1.

Obrázek c.4 – Sešit s vlastním obalem žáka

                                                  
24 Carlgen F.: c.d., str. 52

2.5.1 Dva cizí j azyky už od první t r ídy

2.5.2 Absence ucebnic

Ted mám dobru ucebnici , naucím se víc : Máme 

skvelého ucitele, hodne jsem se od nej nauci l.
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Umelecká výchova se vyucuje od prvního rocníku až do devátého a zahrnuje zvládnutí 

základu hry na více hudebních nástroju, sborový zpev,           a dramatickou výchovu. Do 

pracovních cinností se radí pletení, háckování, práce se drevem, šití látkových zvírátek a 

panenek, pletení proutených košíku, práce s hlínou, atd. Tyto aktivity umožnují jednak získat 

jistou zrucnost, jednak predstavu o cene lidské práce   v neposlední rade i úctu k produktum 

lidské práce. Navíc pro deti je v tomto veku prirozené, že spojuje duševno s fyzicnem: když 

se zlobí, dupe. Zarazením umeleckých a pracovních cinností do výuky se snaží waldorfské 

školy docílit toho, že deti budou veci, které k nim pricházejí z vnejšího sveta, vnímat celým 

telem i duší.

„Básnické dílo se vytvárí z osamelosti duše, jen tam; porozumení pro ne prichází 

v lidském spolecenství. Clovek tím, co básnicky vytvorí, otevírá své nitro a tomuto nitru 

otevreností pro vytvorené prichází opet vstríc nejhlubší nitro druhého cloveka. Proto bychom 

meli ve vyrustajícím díteti vychovávat predevším radost a touhu po prožívání hudby a 

básnictví.“25

Obrázek c.2 – Práce se drevem

         www.crea.cz [online]. [cit. 3-4-2010]. Dostupný z WWW:

http://www.crea.cz/wzs-dedina/galerie/fotografie-z-roku-200708

                                                  
25 Steiner R.: Waldorfská pedagogika, metodika a didaktika, Praha, Opherus 2003, str. 61

2.5.3 Umelecká výchova a pracovní cinnost i
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     Obrázek c.3 – Žáci s vlastními pletenými cepicemi

www.wspj.cz [online]. [cit. 3-4-2010]. Dostupný z WWW:

http://www.wspj.cz/zs/data/dokumenty/

Pri techto hrách jde o to, aby se do procesu zapamatování zapojilo co nejširší spektrum 

smyslových vjemu. Práve proto je v prubehu ucení uprednostnován  zážitek pred 

intelektuálními informacemi. Využívají se predevším k osvojení encyklopedických znalostí. 

Deti pri napríklad stojí v kruhu, v rytmu si dupou, predávají drevené koule a pritom 

odríkávají násobilku ctyr nebo abecedu pozpátku, hrají na flétny.

Svuj vlastní zážitek z Waldorfské základní  školy v Olomouci popisuje Dora Assenza 

z Pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci: „Deti první hodinu pred tabulí 

hopsaly, skákaly, jako by si hrály s paní ucitelkou. Byly živé, veselé, neverícne jsem si ríkala, 

co asi znamená tenhle styl výuky a kolik se takhle asi naucí. Jenže o dve hodiny pozdeji jsem 

byla vyvedena z omylu. Osobne jsme si my dospelí vyzkoušeli chodit do      ka, odríkávat 

násobky trí a kulhat u toho, u násobku ctyr tleskat, pak chodit pozpátku a odríkávat pozpátku i 

abecedu. Nejak mi to nešlo. U každého císla jsme si meli dát na hlavu balonek levou rukou a 

pravou ho vzít a predat dalšímu vedle, pricemž se soustredit na císlo. Ono to hraní bylo tak 

težké! Deti procítí císla i písmena pravou i levou rukou, nohama, zapojují do ucení celé telo. 

Za tím zdánlivým hraním probíhalo neco velmi hlubokého, co má waldorfská pedagogika 

dobre propracováno.“26

                                                  
26 Assenza D.: Waldorfská škola: jde to i bez stresu a slz, Olomoucký deník, 22.1.2010

2.5.4 Rytmické hr y
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Waldorfská pedagogika dbá na prírodních koreny cloveka, nepodcenuje význam 

biorytmu a proto dává originální výraz ucebnímu plánu, rozvrhu hodin a slavení svátku. 

Smyslem slavností, které se na WŠ konají, je vytvorit   detech pocit sounáležitosti se 

spolužáky, uciteli, prírodou, se Zemí a s vesmírem.

„Mesícní slavnost je v jistém smyslu srdcem celé waldorfské pedagogiky. Trídy 

ukazují sobe navzájem a rodicum jednou za mesíc, cemu se pri vyucování naucily: básne, 

písne, malé nebo vetší dramatické hry.. V našem moderním živote se stává stále težším 

zajímat se skutecne o cinnost a problémy druhých lidí. Mesícní slavnost waldorfské školy 

dává opravdovou možnost se v takovém zájmu cvicit.“27 Nižší trídy obdivují výkony starších, 

vyšší trídy s láskou vzpomínají, jak to, co ted  delali prvnácci, delali kdysi i oni.

V zárí se koná tzv. Michaelská slavnost u príležitosti svátku sv. Michaela, kdy žáci 

svádí pomyslný boj s drakem a prokazují tak odvahu. V listopadu prichází cas na Martinskou 

slavnost u príležitosti svátku sv. Martina. Cílem tohoto svátku je vzbudit v detech soucit, 

nesobeckost a štedrost. V únoru porádá škola masopust nejen pro žáky a rodice, ale i pro širší 

verejnost. Deti s pomocí starších vyrábí masky, papírové kvetiny, pochod    v pruvodu, tancí 

a zpívají za doprovodu živé hudby.

Na škole se také pravidelne konají dva jarmarky: vánocní a velikonocní. Tyto probíhají 

v prostorách školy formou dílen. Deti i rodice si zde mohou vyrobit ruzné tématické dárky, 

ozdoby, prípadne si zakoupit již hotové výrobky. Výtežek z techto jarmarku bývá zpravidla 

venován  charite nebo slouží školním potrebám. Behem jarmarku lze také v prostorách školy 

shlédnout divadelní ci muzikální vystoupení detí a výstavy jejich sešitu, umeleckých výrobku 

a výkresu. 

Každý cerven se koná celoškolní akademie za úcasti všech tríd vetšinou v nekterém 

z pražských divadel. Deti si pripravují celý rok program jako divadelní, hudební a eurytmická 

vystoupení. Akademie bývá v nekterém z pražských divadel za úcasti detí, ucitelu, rodicu a 

široké verejnosti. 

„Dále nechybí v programu školy pravidelné zotavovací pobyty v prírode, výlety, 

exkurse, ekologické aktivity a další akce v souladu se školním vzdelávacím programem.“28

V príloze c.2 najdete fotografie z ruzných slavností waldorfských škol a pozvánku na 

jarmarky.

                                                  
27 Carlgen F.: c.d., str. 83
28 Základní škola waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9: Školní vzdelávací program pro základní 
vzdelávání, Kniha I., 2009, str. 7-8

2.5.5 Rytmus, rád a svátky
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„Eurytmie jako umení vznikla kolem roku 1912. Nejdríve také byla provádena jako 

umení; waldorfskou školu jsme zarídili roku 1919. A protože jsme shledal   že se eurytmické 

umení muže uplatnit také v detské výchove, zavedli jsme eurytmii ve škole.“29

Eurytmie je jakýsi druh pohybového cvicení, jehož prostrednictvím lze prožívat hudbu 

a rec. Steiner nazýval eurytmii oduševnelou kulturou tela, která vyvíjí v cloveku celoživotní 

vuli. Proto se také staví do opozice agresivním sportum jako jsou napríklad hokej a rugby.

Nejlépe je predmet eurytmie vystižen v dokumentu Vzdelávací program W, který je 

k dispozici na stránkách Základní školy waldorfské v Praze 5 Jinonicích: „Jde o umení 

pohybu, jehož nástrojem je lidské telo. Tento predmet         žáky od prvního do devátého 

rocníku. Rídí se zákonitostmi reci a hudby. Duševní zážitky spojuje s pohybovým, telesným 

vyjádrením v harmonický souzvuk. Formy a pohyby vyucované v eurytmii navazují na 

zákonitosti vývoje dítete. Od nejjednodušších elementárních pohybu, rytmických cvicení, her 

a pohádkových obrazu se v konecné podobe dostávají žáci ke snaze nacházet pohyblivé 

obrazy pro duševní dení a pohybove vyjadrovat objektivní skutecnosti skryté v hudbe a v reci 

(predevším v poezii). Jedná se vždy pouze o hudbu a rec akustickou, nikoli reprodukovanou. 

Každá hláska a každý tón a interval nese svuj specifický charakter, který je vyjádren 

odpovídajícím pohybem. V pohybových formách je vlastní cinnost spojena se schopností 

spoluprožívat pohyb ostatních. (Teprve tehdy má díte radost ze spolecného pohybu). Na jedné 

strane jde tedy v eurytmii o umelecké tríbení duševních a telesných projevu a na strane druhé 

o pestení sociálního vnímání a cítení.30

„Lidé neumejí naslouchat, a budou umet naslouchat stále méne v dnešní dobe, jestliže 

toto naslouchání nebude znovu probuzeno eurytmií.“31

               Obrázek c.5 - Eurytmie

   www.respekt.cz [online]. [cit. 3-4-2010]. Dostupný z WWW:

   http://blog.respekt.cz/blog/2451/52680/clanok_foto.jpg

                                                  
29 Steiner R.: Morálne – náboženská výchova k vnitrní svobode, Záverecná prednáška, Písek, V.M.Press, s.r.o. 
1996, str. 9
30 Ceské sdružení pro waldorfskou pedagogiku: Vzdelávací program W, 2003, str. 68
31 Steiner R.: c.d., 2003, str. 76

2.5.6 Eurytmie
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Formy jsou predmet, který stejne jako eurytmii na jiných školách nenajdete. 

Zákonitosti formy se rídí vývojovými fázemi detí a jsou prípravou na psaní psacím písmem.

Odborne by se daly formy nazvat specifickým grafomotorickým cvicením obvykle na vetší 

formáty, pricemž je duraz kladen hlavne na estetické provedení.

Tyto formy mohou být jak kreslené rukou, tak vytvárené na školním hrišti, kdy deti 

napríklad vychodí spirálu, nebo v eurytmii sestaví spolecne pentagram. Tyto tvary, které lze 

uskutecnit jakkoli pritom nacházíme všude v prírode: snehové vlocky, vcelí plástve, dráhy 

planet, atd.

       Obrázek c.6 – Forma c.1                           Obrázek c.7 – Forma c.2

                  

       Obrázek c.8 – Forma c.3                      Obrázek c.9 – Forma c.4

        

2.5.7 For my
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Jedním z nejduležitejších úkolu trídního ucitele je rozeznat temperamenty svých žáku. 

První trídní paní ucitelka Magdaléna Geryšerová Waldorfské základní školy v Praze 

Jinonicích tvrdí: „S temperamenty se waldorfské pedagogice pracuje než je u nás ve státních 

školách bežné. I zasedací porádek žáku ve tríde pripravuje ucitel podle toho, jaký 

temperament u toho kterého dítete prevládá. Pritom platí zásada, že spolu mají sedet deti se 

stejnými temperamenty. Výchovný efekt se pritom nedostavuje hned, protože stejné 

temperamenty se nejprve musejí obrousit. Napríklad deti, které jsou velice živé a neklidné, se 

zacnou v lavici nakonec vzájemne rušit do té míry, že v nich samotných vznikne vnitrní 

potreba urcitého klidu, kdy ucitel už nemusí ríkat . Jde 

vlastne o praktické uplatnení homeopatické zásady .“32

Waldorfské školy mají vetšinou pudorys ve tvaru nepravidelného mnohoúhelníku a 

interiér je clenitý, zakrivený tak, aby nevznikly velké pravidelné plochy. Všechny ucebny na 

waldorfské škole by mely být vymalované speciální vrstvenou malbou je    barvy mnoha 

odstínu, které pusobí trochu zamlžene až zasnene a odp        psychice daného veku. Trída 

bývá též vyzdobena hedvábnými látkami svetlých barev a  všemi druhy prírodních materiálu, 

které jsou vetšinou jak pomuckami tak výtvory detí. Ve trídách také nenaleznete žádné hotové 

hracky.  Jsou tam pouze kusy drev látky, kameny, aby si deti mohly vytváret své vlastní hry a 

hracky.33

                                    Obrázek c.10 – Waldorfská trída c.1      

      
     http://southerncrossreview.org [online]. [cit. 3-4-2010]. Dostupný z WWW:

                                      http://southerncrossreview.org/68/shining-waldorf.jpg
                                                  
32 Hanuš M.: Waldorfská alternativa, Gemma, c. 3/1995, str. 10-11
33 Dále srovnej Janík T.: c.d., str. 53; Carlgen F.: c.d., str. 41

2.5.8 Temperamenty

2.5.9   Specif ický vzhled škol a tr íd

neposkakuj, sed chvíli , bud zticha

stejné se lécí stejným
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                                   Obrázek c.11 – Waldorfská trída c.2

               

                             www.mulberryschool.net [online]. [cit. 3-4-2010]. Dostupný z WWW:

                                                         http://www.mulberryschool.net/assets/classroom.jpg

Waldorfská pedagogika zahrnuje výchovu a vzdelání detí od predškolního veku až do 

období maturity. „Strední stupen má u nás souvislost s tvorbou správného úsudku – znamená 

to napríklad naucit se správne hodnotit situaci, vybrat si životního partnera, budoucí povolání, 

vštípit si správný postoj k vecem kolem sebe. Jestliže chceme, aby cást strední školy byla 

pragmatictejší, více spojená se životem, musí v ní být i více praktických epoch.“34

Struktura waldorfské výuky je z antroposofického pohledu rozdelena do trí 

sedmiletých fází, ve kterých je prístup ucitele k žákum zcela odlišný a rídí se vývojovými 

zvláštnostmi detí. Ve zmínených obdobích se rozvíjí fyzické, duševní a duchovní stránky 

dítete. V jednadvacátém roce (po skoncení tretího sedmiletí) se      k stává dospelým a svuj 

další vývoj je nadále schopen rídit sám. Tím práce ucitele koncí a on se musí umet vcas vzdát 

svého vlivu na díte a propustit ho ve svobode. Dá se tedy ríct, že celá predchozí výchova by 

mela smerovat k tomu, aby mel mladý clovek po dosažení hranice dospelosti co nejlepší 

predpoklady k samostatnému vývoji. V pochopení techto sedmiletých cyklu spocívá správne 

vystaveného ucebního plánu a zpusobu probírání látky.35

                                                  
34 Štefflová J.: Tretí stupen waldorfského vzdelávání, Ucitelské noviny c. 01/2003
35 Dále srovnej http://www.waldorfpardubice.cz/v-faze.htm;

2.5.10  Str uktura waldor fské výuky

waldorfolomouc.cz/index.php?s=file_download& id=7 
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V tomto období, které by melo být ukonceno výmenou zoubku, deti komunikují se 

svetem prostrednictvím fyzického tela. Proto by melo hlavní úlohu ve výuce hrát 

napodobování a ve prospech hezkého detství nezatežovat zbytecne detský intelekt.

Jelikož deti nastupují školní docházku v šesti letech, je pro ucitele první rok s detmi 

jeden z nejtežších, nebot  vstupují z první fáze vývoje do druhé.

K tomuto období se vztahuje výrok: 

V této fázi vývoje detí dominuje rust éterického tela (tela obraznosti), rozvíjí se citové

vnímání, vule a charakter. Deti vše velmi prožívají a      nejvíce otevrené slovu, címž si 

vytvárí myšlenkové obrazy, zapojují fantazii a tak se ucí. Proto ucitelé vypráví pohádky, 

bajky a legendy po všech devet let na základní škole.    i si utvárí mravní sympatie a 

antipatie a utvárí si svuj mravní základ. Nejvetší vliv na ne ted  má prirozená autorita a vzor 

ucitele pramenící z lásky a víry k nemu (ne z obavy z trestu). Deti si zacínají uvedomovat své 

hodnoty a hodnoty lidí kolem sebe. 

Stežejním moudrem tohoto období je výrok: 

Ve tretím sedmiletí se u žáku projevuje puberta a prohlubují se jejich osobnostní rysy

(astrální, duševní) telo, díte se snaží najít svoje místo ve svete. V tomto veku je pro deti 

nejzásadnejší pravdivost, protože jsou velmi citlivé na lež ci predstírání. Ucitel proto musí 

usilovat u detí o rozvoj abstraktního myšlení, schopnost vlastního úsudku a rešení problému, 

dát detem jistotu pri konfrontaci s okolním svetem. 

Celé toto období je prostoupeno myšlenkou:

První krok, který musí rodice udelat, je poslat vyplnený formulár s fotografií dítete na 

adresu školy. Poté mají možnost prijít na jednodenní seminár porádaný prímo pro rodice 

budoucích žáku, kde jim je prostrednictvím diskuse a praktických ukázek predstavována 

waldorfská pedagogika a její principy. Je také možné zúcastnit se nekterého ze dnu

otevrených dverí, které se konají témer každý mesíc, a kde je možné nahlédnout do hlavního 

vyucování nekteré ze tríd. 

1. fáze: od narození do 7. r oku života

2. fáze: od 7 do 14 let

3. fáze: od 14 do 21 let

2.5.11  Pr ij ímání žáku

„ Svet je dobrý!“

„ Svet je krásný!“

„ Svet je pravdivý!“  
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Samotné zápisy pak probíhají nejprve tak, že se oba rodice dítete setkají s uciteli a 

spolecne spolu hovorí o díteti a o rodine. Druhou fází je práce s dítetem za prítomnosti 

budoucího ucitele prvnácku a zkušeného pedagoga za úcelem zjistit zralost dítete ke školní 

docházce. V prípade nezralosti dítete je doporucen odklad. Výsledky zápisu jsou rodicum 

zaslány poštou. 

Do trídy bývá prijímáno 27 - 30 detí. Vyšší pocet detí je vítán, nebot  jen tak se zajistí, 

že mikrosvet trídy  bude odrážet skutecný okolní svet pravidla bývají prijímány i deti cizího 

státního príslušenství. „Tyto deti se nám darí dobre integrovat a pozitivne zaclenit do 

žákovských kolektivu. Z naší zkušenosti mužeme ríci, že pro spolecenství trídy bývá 

zaclenení takovýchto detí pozitivním obohacením (mj. jako prirozená prevence xenofobie). 

Do trídního kolektivu jsou prirozene zarazeni žáci se specifickými vzdelávacími potrebami a 

to vždy v poctu odpovídajícímu prumernému zastoupení takových detí v populaci.“36

Pokaždé, když do waldorfské školy nastoupí nový žácek, stává se zároven i celá jeho 

rodina soucástí veškerého dení na škole, kde každý je nepostradatelný, potrebný, duležitý. 

Waldorfská škola vychovává celou rodinu ke schopnosti spolupráce, zdravému sebevedomí, 

k umení vyjádrit svuj názor a konstruktivne diskutovat.  kola by jednoduše receno mela být 

tvorena tremi složkami: uciteli, žáky a rodici. I tak    snadneji stane soucástí jeho rodiny a 

života, a o to víc tam budou deti chodit radši.

Každý mesíc se rodice na trídních schuzkách seznamují   prubehem vyucování a s 

postrehy ucitelu týkajícími se jejich dítete i celého trídního kolektivu. Pomáhají ucitelum s 

organizací semináru, prednášek, sportovních aktivit, velikonocního a vánocního bazaru, se 

školní akademií a brigádami. Nezapomíná se ani na približování základních principu 

waldorfské pedagogiky rodicum, kterí tak zacínají více rozumet nejen svému díteti (krize v 

devíti letech nebo v puberte), ale také sami sobe.  Z nejvetších príznivcu waldorfských škol se 

tvorí rada rodicu, která je zprostredkovatelem mezi ostatními rodici a uciteli a která je škole 

velmi nápomocna v mnoha ohledech.

Mnoho rodicu chápe waldorfské školy jako ideální šanci  jak být úcastníky a 

spolutvurci období povinné docházky svých detí. Proto se cím dál více svým zájmem a 

cinností primykají k našim školám, podílejí se na jejich rozvoji a snaží se spolecensky obhájit 

práva na svobodu volby vzdelání a výchovy detí.

                                                  
36 Základní škola waldorfská, c.d., 2009, str. 6

. Z
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Co vede nekoho k tomu, aby opustil své bežné zamestnání, a stal se trídním ucitelem 

na waldorfské škole, musí-li pocítat s tím, že nepretržite po osm let bude dávat to nejlepší ze 

sebe svým žákum? Odpovedela bych tak, že bud  je waldorfská pedagogika osudem cloveka, 

anebo není.  Waldorfský ucitel musí být schopný skloubit telesné,         a duchovní 

vzdelání, jít detem vždy príkladem, rozvíjet jejich individuální schopnosti, vytváret atmosféru 

spolupráce a souznení. Trídní ucitel navíc provází svou trídu od první až do osmé trídy a 

pokud je to možné, vyucuje všechny epochové predmety,    o postup a forma výuky by se 

mela rídit specifickým vývojem jeho trídy – ucební osnovy si v podstate prizpusobuje každý 

trídní ucitel sám podle potreb trídy (nejsou pevne dané). Neboli jak to formuloval sám Rudolf 

Steiner: „Waldorfský ucitel má vychovávat lidi, kterí      schopni vnímat všechno, co se deje 

ve svete, kterí mohou každého dne, vidí-li neco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle 

této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavrené do svého nitra, nýbrž 

musíme vychovávat lidi, kterí mohou svobodne a otevrene predstupovat pred svet a kterí 

mohou svobodne a otevrene jednat ve smyslu toho, co je prospešné svetu.“ Celá úroven 

waldorfské pedagogiky tedy stojí na osobnostních kvalitách ucitelu a vyžaduje jejich zralost a 

životní zkušenost. 

„Úspešnost waldorfských škol je prímo závislá na schopnostech a tvurcí aktivite 

ucitele. Jeho cinnost chápou jako tvorivou umeleckou práci (výchova je umením!), ucitel je 

. Státní príprava ucitelu waldorfský školám nevyhovuje, proto si 

organizují vlastní dvouletou prípravu ucitelu, založenou na rozsáhlém praktickém výcviku 

budoucích ucitelu waldorfských škol.“37

Waldorfské pedagogice jde hlavne o podnecování morálních impulsu, proto se ucitel 

nedotýká já dítete, ale podporuje rozvoj jeho individuality, odstranuje fyzické a psychické 

prekážky, které deti v urcitém veku mívají. Tím, jak ucitel s detmi pracuje, se s žáky casto 

sblíží, takže je ucitel muže ovlivnovat i lidsky. Toto ovlivnení nemá vést k uniformite, ale 

naopak má podporovat vývoj v souladu s vlohy jednotlivých žáku.

- Tím, že trídní ucitel vede deti od první trídy až do osmé je zajištena kontinuita 

ucení nejen v prubehu školního roku, ale i celé školní docházky. Ucitel se se svými žáky 

promenuje, vytvárí jim domov, pozoruje je, vnímá je a     ví, v cem jsou dobrí a kde naopak 

mají slabší místecka. Je-li ucitel schopen vyucovat tak, že se s probíranou látkou sám 

                                                  
37 Solfronk J.: c.d., str. 32

2.5.13  Waldor fský ucitel

produktivním umelcem
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ztotožní, zaujme pak celé díte: „Díte musí chápat nikoli od úst k uchu, nýbrž od duše 

k duši.“38

V poslední tríde povinné školní docházky je ucitel vymenen novým, na kterém visí 

zcela jiné bremeno než na predchozím uciteli. Pro žáky jeho trídy má být predevším 

partnerem a zkušenejším prítelem, ale autoritu už muže mít každý žák v nekom jiném.

„V devátém až dvanáctém rocníku vyucují vedle trídního ucitele i ucitelé odborných 

predmetu, pro zájemce o maturitu je organizován 13. rocník.“39

Krédo waldorfského ucitele:

Tato zásada vychází z presvedcení, že výkon žáka je projevem celé jeho bytosti a nelze 

ho redukovat na pouhé císlo. Hodnocení se vždy vztahuje na schopnosti dítete a není 

výsledkem  srovnání se schopnostmi ostatních detí. Hodnotí se nejen znalosti, ale i 

intelektuální, i remeslné, umelecké a sociální dovedno     Podle R. Steinera tento systém 

hodnocení žáku podporuje sebevedomí a chut  do ucení. Veril totiž, že klasické známkování 

muže mít na deti nemotivující efekt. Pro slovní hodnocení detí v prubehu školní docházky je 

základním východiskem vývojový pohled na žáka. Je treba sledovat vývoj myšlení, prožívání 

a sociální  rozvoj detí, podle toho, jak respektují pravidla sociálního soužití, jak dodržují 

pravidla ohleduplnosti a kázne pri každodenní soucinnosti ve výuce, jak jsou ochotny 

spolupracovat.

Slovní hodnocení vyžaduje od trídního ucitele peclivé  ledování dítete, aby byl na 

konci školního roku schopen díte dlouhodobe a co možná nejvíce objektivne vystihnout jeho 

prednosti a nedostatky v té ci oné látce. Ukázky slovního hodnocení najdete v príloze c.3.

                                                  
38 Steiner R.:  c.d., 2003, str. 37
39 Janík T., c.d., str. 49

      „ V úcte pri jmout

                                                    s láskou vychovat

                                                    ve svobode propustit.“

2.5.14  Slovní hodnocení žáku
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Rudolf Steiner tvrdí, že jestliže díte zlobí nebo se nejak prohreší, témer nikdy nejde o 

vedomou snahu, ale o nerozvážnost. Proto se má podle Steinera trestat tak,  aby se muselo 

díte soustredit víc než normálne, aby se jeho vedomí rozšírilo za bežné okruhy. Jak to funguje 

v praxi popisuje hezky Jaroslava Frýdová, druhá trídní ucitelka na Waldorfské škole v Praze 

Jinonicích: „Pokud chceme na díte opravdu zapusobit, zacneme vyprávet nejaký obrazný 

príbeh, ve kterém jsou obsaženy zlé dusledky toho, ceh  se díte dopustilo, a nejaké pozitivní 

rozuzlení. Príbeh musí být vypráven tak, aby ostatní deti nepoznaly, komu je urcen, a také aby 

se díte necítilo nejak prímo nešetrne zasaženo, a prece se v hloubi duše poznalo a v kladném 

smyslu promenilo.“40

Waldorfská škola organizuje rozvrh v závislosti na psychofyziologických 

zákonitostech a potrebách lidského organismu.

Ucitel zahajuje školní den podáním ruky každému žákovi své trídy, aby zacali den 

osobním kontaktem.41

Vyucování zacíná každý den tzv. epochou - dvouhodinovým blokem, který se po dobu 

trí až ctyr týdnu jednomu predmetu, aby se do nej mohly deti lépe ponorit a zkoumat danou 

problematiku do hloubky. V praxi to funguje tak, že po trech až ctyrech týdnech napríklad 

ceského jazyka následují postupne epochy venované matematice, prvouce nebo vlastivede a 

další epocha ceského jazyka se objeví za devet až dvanáct týdnu. Aby se z poznatku vytvorily 

schopnosti, je treba vzpomínání a vybavování.42

Epocha je každý den tvorena tremi cástmi. První rytmická cást zacíná ranní prupovedí, 

která se liší podle stárí žáku a která spojuje veškeré aktivity ve škole s vyšší skutecností. 

Vetšinou bývá doprovázena eurytmickým pohybem. Pro predstavu uvádím prupoved  žáku 

prvních tríd. 

                     

                     

                     

                                                  
40 Hanuš M.: c.d., str. 11
41 Dále srovnej Zdražil T., c.d., 02-03 str. 3; http://www.waldorfhk.cz/clanky-
jak_probiha_den_ve_waldorfske_skole_a_organizace_vyucovani_v_jednotlivych_tridach.html
42 Dále srovnej Carlgen F., c.d., str. 51

2.5.15  Tresty

2.5.16  Organizace dne

           Pod nohama pevná zem

nad hlavou modré nebe

rukama tvorím celý den

v srdci  mám slunce, tebe.
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Po tomto „rituálu“ je rada na detech, které se narodily zrovna v ten príslušný den 

v týdnu (napr. všechny deti narozené v pondelí). Ty postupne recitují básnicky, které jim 

vybral nebo sám napsal trídní ucitel tak, aby se k jednotlivým detem hodily. 

                       

                   Obrázek c.12 – Básnicka od trídního ucitele c.1

           

                   Obrázek c.13 – Básnicka od trídního ucitele c.2
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Poté následuje vlastní rytmické cvicení, pri kterém by se mely deti probudit   vytvorit 

si spolecný prostor k práci. Trvá tak dlouho, jak to deti vyžadují, vetšinou kolem pul hodiny. 

V druhé hlavní cásti epochy prichází cas na výuku: deti sedí v lavicích, ucitel stojí pred 

tabulí. Spolecne opakují ucivo predešlého dne a následne pod ucitelovým vedením prožívají 

látku novou. Na záver si zapisují do sešitu nebo kreslí k již hotovým zápisum tématické 

obrázky. Tuto cást hodiny vystihla trefne J. Štefflová: „Vyucování zacínalo písní. Jesus Christ 

of Paradise. Deti se doprovázely na zobcové flétny, al  taky na housle. Šestá trída mela práve 

na rozvrhu dejepisnou epochu. Na radu prišlo opakování. Deti jako kdekoli jinde. Džíny, 

korálky, ale taky módní klícenky. Jen tréma pred opáckem jaksi chybela. Mezi ucitelkou a 

žáky létaly otázky a odpovedi – z obou stran. Spíš než na zkoušení to vypadalo na seminár.“43

Tretí záverecná cást epochy je tvorena vyprávením, které je v každém rocníku 

venováno necemu jinému v závislosti na detském vývoji a veku.

Epochová cást je nejnárocnejší na soustredení a pozornost, deti musí používat 

predevším hlavu, ovšem predmety, které následují po hlavním vyucování, mají  volnejší 

komunikativní charakter. Jsou to napríklad cizí jazyky a umelecké predmety jako hudba, 

malování a kreslení, u kterých deti zapojují predevším cit a srdce.

Hlavní smysl epochového vyucování vysvetluje Jaroslava Frýdová: Pro zdravý duševní 

vývoj cloveka je stejne duležité vzpomínání jako zapomínání. Jde o to, že v urcité epoše si 

díte intenzivne prožije nacerpané vedomosti, které pak mají možnost jakoby zaplynout do 

zapomnení a vynorit se znovu s trochu jiným pohledem na veci. Odpovídá to známé 

zkušenosti: když clovek vecer usíná s nejakým problémem, ráno se probudí a všechno vypadá 

jinak. Práve s tímto psychickým procesem pocítáme. Navazujeme pak na  o, co uzrálo 

v období mezi jednotlivými epochami a dále to rozvíjíme.“44

Po všem, co deti do této chvíle absolvovaly, stihly vyhladovet,  a proto je v rozvrhu na 

rade obed, kterému predchází spolecná prupovídka, jejíž autorem je Rudolf Steiner:

                                                  
43 Štefflová J.: Spor o waldorfskou pedagogiku, Ucitelské noviny c. 35/2003
44 Hanuš M.: c.d., str. 9

Všechno, co roste ze zeme, chutná a voní príjemne.

Slunícko s deštem den co den vytahují rostlinky ze zeme ven.

Dekujem Ti , slunícko, žes uzrálo zrnícko.

Dekujem Ti , zeme mi lá, žes to zrnko v sobe skryla a nám ho urodi la.

Dobrou chut.



Alžbeta Doležalová                                                                                            Bakalárská práce
SPD HTF UK                                               Waldorfská pedagogika          

- 38 -

Po obede je pozornost venována predevším dílnám, telocviku a rucním pracím, které 

pohybem procvicují detské telo.

Deti zakoncují den ve škole vetšinou v družine, kde cekají, než si je vyzvednou rodice. 

Je-li hezké pocasí, chodí si hrát na školní zahradu nebo jdou spolecne na procházku do okolí 

školy. Když pocasí nepreje, zustávají deti v nekteré ze tríd, kde si spolecne bud  hrají, neco 

vyrábí, píší domácí úkoly, atd.

Schéma c.3 – Rozvrh 1.trídy

www.wspj.cz [online]. [cit. 3-4-2010]. Dostupný z WWW:

http://www.wspj.cz/zs/cz/skola/rozvrh/
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Schéma c.4 – Rozvrh 7.trídy

www.wspj.cz [online]. [cit. 3-4-2010]. Dostupný z WWW:

http://www.wspj.cz/zs/cz/skola/rozvrh/
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Waldorfské školy vychovávají bežné deti, jejichž rodice se rozhodnou je do techto ústavu 
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velmi dobré, prumerné, ale také nedostatky, které jdou pod prumer. Rozhodne však nelze 
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0 1 2 3 4 5 6

Telesná 
výchova

Po
Epocha Hudební 

výchova Telesná 
výchova

Výtvarná 
výchova

Výtvarná 
výchova

Út Epocha Matematika
Anglický 
jazyk

Anglický 
jazyk

Ceský 
jazyk

Výtvarná 
výchova

Výtarná 
výchova

Eurytmie

St Epocha
Hudební 
výchova Eurytmie Anglický 

jazyk

Anglický 
jazyk

Nemecký 
jazyk

Rucní 
práce

Ct Epocha
Ceský 
jazyk

Nemecký 
jazyk

Nemecký 
jazyk

Rucní 
práce

Nemecký 
jazyk

Eurytmie
Anglický 
jazyk

Pá Epocha
Anglický 
jazyk Eurytmie

Dílny Dílny

8:30-10:30 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25 13:35-14:20 14:30-15:15 15:25-16:10

2.6 Hodnocení a kr it ika waldor f ské pedagogiky
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Marie Kalábová, ústrední školní inspektorka, podle kte   „spocívá lehké negativum také v 

tom, že vedení škol neklade dostatecný duraz na standardní pedagogické vysokoškolské 

vzdelání, ale preferuje specifický kurz waldorfské pedagogiky v zahranicí. Jestliže ale máme 

v zákonech konsensus, který ríká, že každý ucitel musí mít pedagogické vzdelání ucitelského 

smeru, nemel by se vytváret dojem, že ho vlastne ucitelé nepotrebují.“45

Jiný názor prezentuje T. Zdražil: „Waldorfské školy mají všude ve svete podle známých 

výzkumu a srovnání nadprumerné až silne nadprumerné vzdelávací výsledky.  ro 

handicapované deti existují speciální (výchovne-lécebná) zarízení, která vycházejí ze stejného 

pohledu na cloveka, nikoli ale waldorfské školy samotné.“46

J. Svobodová a V. Juva polemizují o tom, jestli jsou waldorfské školy školami 

waldorfskými v pravém smyslu slova: „Waldorfský pedagogický model je natolik specifický, 

že vyžaduje dukladné studium a pochopení antroposofických základu. Proto je treba 

zduraznit, že ta škola, jejímž stežejním východiskem není Steinerova antroposofická filosofie 

a pedagogika, není školou waldorfskou, nýbrž školou s waldorfskými prvky. A takových škol 

je u nás vetšina, nebot  není jednoduché splnit všechny antroposofické požadavky waldorfské 

pedagogiky a organizace školy.“47

Nekdy je slyšet i kritiky týkající se delších ucebních jednotek. Toho se však rodice 

obávat nemusí, protože napríklad epocha, která trvá dve hodiny, je rozdelena na ruzné cásti, 

ve kterých je postupne zamestnáván jak intelekt, cit i telo cloveka. „Pokud se nedá presne 

oddelit prestávka od výuky, ješte to neznamená, že žáci prestávku fakticky nemají,“ 

komentuje problém Kalábová.48

Mnoho lidí si také myslí, že waldorfské školy jsou náboženské ci spirituální. „Jde ovšem 

o hrubé zjednodušení. Príznivci waldorfské pedagogiky    tomu brání tím, že ríkají, že 

waldorfské školy jsou nábožensky neutrální. Myslím, že takto se lze dohadovat donekonecna. 

Pritom jádro problému zustává stále stejné. Waldorfské školy jsou spirituální, ale ne 

náboženské. Pojem spirituální totiž v sobe zahrnuje mnohem více, než jen náboženskost, 

zahrnuje i ateistickou a prírodní spiritualitu, která ovšem v naší, hodnotove velmi nepríznive 

nastavené spolecnosti zacíná rychle mizet a stává se „nenormalitou“ nebo je v lepším prípade 

nahrazována náboženským cítením a náboženskými projevy. Každému waldorfskému uciteli, 

rodici a lidem, kterí se okolo waldorfské pedagogiky „tocí“, je toto sémantické oddelování 

spirituality od náboženství jasné. Náboženství se ovšem v rade waldorfských škol (u nás a 

                                                  
45 Doubrava L.: Waldorfské školy mají své místo, ale nejsou nadprumerné, Ucitelské noviny c. 46/2003
46 Zdražil T.: Kvalita waldorfských škol, Ucitelské noviny c. 02/2004
47 Svobodová J. a Juva V.: Alternativní školy, Brno, Paido 1996
48 Doubrava L.: c.d.
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hlavne v zahranicí) projevuje nebo dokonce vyucuje, pokud o to rodice projeví zájem. To 

ovšem zákon umožnuje i dalším školám a presto o nich nikdo netvrdí, že jsou náboženské, 

dokonce ani o tech, které mají jako zrizovatele církevní organizace.“49

T. Zdražil se k této problematice vyjadruje po svém: „Strašák náboženství ve smyslu 

sektárství a indoktrinace je s waldorfskou pedagogikou neslucitelný. Co opetovne kritiky 

waldorfských škol dráždí a dezorientuje je spirituální rozmer jejich pedagogiky. Ten ovšem 

ješte v žádném prípade není náboženstvím. V chápání nám muže pomoci pohled na situaci v 

duchovní orientaci moderních lidí. V prubehu 20. století je stále patrnejší rozdíl            

vyznání a tzv. spirituality moderního cloveka jako nekonfesního (znovu)objevování 

duchovních hodnot a individuálního zpusobu duchovního         který je na institucích 

nezávislý. Tak dochází v posledních desetiletích k zretelnému odklonu od církví a zároven 

nárustu poctu (zvlášte mladých) lidí, hledajících individuální spiritualitu. V této souvislosti 

snad mužeme spiritualite waldorfské pedagogiky lépe rozumet. Pokud waldorfské školy vidí 

svuj ideál ve výchove “celého cloveka”, pak k tomu nepatrí jen napr. respektování 

fyziologických zákonitostí rostoucího detského organismu, nýbrž dále také po všech 

stránkách rozvinutá psychika dítete. Tedy nejen intelekt a pamet , ale i cit, prožitek a 

cinorodost i vule. A konecne patrí k ideálu svobodného a všestranného cloveka i respektování 

lidské spirituality. Protože vedomí presahu lidské existence, kvalit nezávislých na individuu, 

úcta k rádu sveta a prírody k cloveku neodlucne patrí. To ale není náboženství, pojmy 

spirituální a náboženský nelze smešovat.“50

                                                  
49 Rýdl K.: Jsou waldorfské školy opravdu náboženské nebo jen spirituální? Ucitelské noviny c. 02/2004
50 Zdražil T.: c.d., 2004
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Inspirací pro mou praktickou cást bakalárské práce pro me byl rozhovor s clovekem, 

který je tvrdým zastáncem klasického cili konzervativního stylu výuky, kdežto já jsem 

v porovnání s ním úplným opakem - zastáncem alternativních výchovných metod. 

Jedná se o mojí spolužacku z oboru Sociální pedagogiky Husitské teologické fakulty 

University Karlovy, která absolvovala povinnou školní  ocházku na klasické základní škole 

s dobrou povestí a maturitu složila na strední odborné škole. Já na rozdíl od  ní jsem prvních 

devet let studia v mém živote strávila na Waldorfské základní škole v Praze 5 – Jinonicích 

(Butovická 228/9, 150 00) a doklad o maturitní zkoušce jsem dostala na klasickém gymnáziu. 

Obe dve si brigádne privydeláváme.

Když jsme se spolu pustily do debaty o základním školství, ješte jsme netušily, jak moc 

se obe rozohníme. Výmena našich názoru byla velmi vášnivá. Moje spolužacka vyrukovala 

napríklad s temito názory.  Tvrdila, že pouze klasická základní škola dokáže díte pripravit na 

následující studium na strední škole tak, aby nemelo vetší problémy s prechodem ze základní 

školy na školu strední a s objemem vedomostí, které musí žák strední školy nacerpat. Pokud 

má díte jasná pravidla, kázen a dril už od šesti let veku, nemusí se pak pri prechodu na 

klasickou školu zbytecne preorientovávat, ale je zvyklé a ví co a jak od zacátku. Klasické 

vzdelávací instituci se díte behem svého studijního života stejne nevyhne, proto ji tedy prijde 

zbytecné, zacvicovat díte v alternativním systému a je presvedcená o tom, že plnení mnoha 

povinností a pevného školního rádu díteti již odmala prospívá.

Já jakožto zastánce waldorfského stylu výuky jsem s ní nemohla souhlasit ani v jednom 

bode její argumentace a na základe naší konfrontace názoru se mi naskytla otázka, nakolik 

muže základní škola waldorfského typu ovlivnit následné uplatnení svých absolventu jak 

v pozdejším studiu, tak i v profesním živote.

 Další  kapitolu praktické cásti jsem proto venovala výzkumu, který reší, jak její 

absolventi postupovali v dalším vzdelávání a jak se zpetne ohlížejí na svou povinnou školní 

docházku a waldorfskou pedagogiku jakožto alternativní vzdelávací systém. Na dotazník pro 

vetší objektivitu a možnost srovnání odpovídali jak absolventi waldorfské základní školy, tak 

i absolventi základních škol tradicních.

Druhá kapitola praktické cásti mé bakalárské práce nese název Vzpomínky rodice 

absolventa Waldorfské základní školy a máte možnost si v ní precíst výpoved  cloveka, který 

prošel devítiletým waldorfským vzdelávacím modelem v roli rodice. Dozvíte se, jaká jsou 

pozitiva a negativa waldorfské pedagogiky z jeho pohledu, jak vnímal nekteré zvláštnosti a 

jak prožíval cestu svého dítete waldorfskou školou.

A. PRAK TICK Á CÁST
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V této kapitole uvádím nejprve samotné hypotézy výzkumu, metodologii výzkumu - tzn. 

popis skupin respondentu a charakteristiku výzkumných     d. Další cástí je prubeh 

výzkumu, analýza dotazníkového šetrení, kde uverejnuji výsledky výzkumu, a v poslední 

cásti najdete srovnání hypotéz s výsledky výzkumu.

1) Odhaduji, že pocet absolventu Waldorfské základní školy prijatých na strední školu bude 

približne stejný jako pocet prijatých absolventu klasické základní školy.

2) Myslím si, že absolventi Waldorfské základní školy se na studium strední školy budou 

adaptovat hur, protože nejsou zvyklí na klasický zpusob výuky a mají oproti absolventum 

tradicních základních škol menší vedomosti.

3) Tuším, že absolventu Waldorfské základní školy, kterí dokoncili stredoškolské studium, 

bude približne stejne jako absolventu tradicních základních škol.

4) Podle mého názoru budou absolventi Waldorfské základní školy radeji vzpomínat na 

povinnou školní docházku než absolventi klasických základních škol.

5) Myslím si, že absolventi Waldorfské základní školy budou casteji premýšlet o tom, že pro 

své deti zvolí stejnou základní školu, jako na kterou       i oni sami, než absolventi 

klasických základních škol.

3 Výzkum

3.1 Hypotézy výzkumu



Alžbeta Doležalová                                                                                            Bakalárská práce
SPD HTF UK                                               Waldorfská pedagogika          

- 44 -

V této kapitole uvádím nejprve podrobný popis skupiny respondentu, kterí se zúcastnili 

výzkumu a metodologický postup tohoto výzkumu – dotazníkového šetrení.

K vyplnení dotazníku byly potreba dva typy respondentu.        z nich byli 

absolventi tradicních základních škol (celkove z 10 ruzných základních škol na území Prahy 

2, 5, 6), jejichž rok narození nepresahuje rozmezí let 1985 až  988.

Druhým typem respondentu byli absolventi Waldorfské zá ladní školy v Jinonicích 

(Butovická 228/9, Praha 5, 150 00) se stejným rozpetím let narození.

„Základní waldorfská škola v Praze 5 - Jinonicích zahájila svou cinnost 1. zárí 1992 

otevrením jedné trídy prvního rocníku. Každý rok se škola rozrustala o novou první trídu, 

takže ve školním roce 2000/2001 byl dovršen její postu  ý rust v úplnou základní školu s 

devíti rocníky.“51

Školní budova se nachází nedaleko prírodní rezervace Prokopské údolí v okolí starších 

rodinných domu. „Klidné místo a blízkost chráneného území i umístení záchranné stanice pro 

zranená a opuštená zvírata poskytuje žákum možnost enviromentální výchovy v praxi v 

místních ekologických lokalitách.“52 Doprava do školy je velmi snadná, nebot  budova leží 

necelých deset minut chuze od stanice metra Jinonice.   lší variantou dopravního spojení pro 

deti z Dejvic ci Nových Butovic jsou autobusy, které staví v tesné blízkosti školy.

Nový školský zákon týkající se  lehce ztížil prubeh zápisu detí do 

prvních tríd Základní waldorfské školy v Jinonicích, nebot  je zcela samozrejmé, že ne 

všechny deti z okolí (spádové oblasti) školy, mají pozitivní prístup k waldorfskému 

vzdelávacímu modelu. Presto je škola zákonem nucena takové deti do prvních tríd prijímat a 

velice si tak komplikuje svou situaci.

„Image školy vychází jednak z meritelných ci smyslove vnímatelných faktoru, jako je

úspešnost pri prijímání na strední školy, vzhled budovy a okolí ci cetnost organizování 

kulturních akcí. Subtilnejší, ale významnejší obraz školy je dán vyjádreními lidí, kterí se 

setkávají s hlubšími aspekty waldorfské ideje i praxe. Temito lidmi jsou predevším rodice 

našich žáku. Urcitou výpovední hodnotu má skutecnost,    waldorfskými rodici jsou 

                                                  
51 http://www.wspj.cz/zs/cz/skola/historie/  (prístup 2.4.2010)
52 Základní škola waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9: Vlastní hodnocení školy za školní roky 
2005/2006 a 2006/2007, 2007, str. 6

3.2 M etodologie

3.2.1 Popis vzor ku

spádovosti  škol
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predevším lidé umeleckých a intelektuálních profesí, pro než je otázka vzdelání detí otázkou 

smyslu životní cesty a životního stylu. 

Personální strategie školy vychází z nároku, jež jsou kladeny na pedagogy, kterí by

meli naplnovat waldorfské ideály. Prijímaní trídní i odborní ucitelé procházeli trístupnovým 

procesem výberu, kdy byly zodpovedne zvažovány jejich  dborné i lidské kvality. V prvním 

kontaktu byly reditelkou školy overovány základní údaje o uchazeci, to znamená predevším 

údaje o vzdelání a praxi. Druhým stupnem výberu byl dukladný rozhovor personálního 

grémia s budoucím ucitelem, pri kterém si clenové grémia vytváreli obraz o motivaci, 

morálním kreditu a schopnosti vhledu do duchovních základu waldorfské pedagogiky. 

Záverecnou cástí bylo predstavení uchazece na konferenci kolegia, a po rozhovoru ucitelu 

s kandidátem jeho prijetí všemi cleny kolegia. Pokud se     výberu ukázalo, že uchazec 

v soucasné dobe nedisponuje nekterým nutným predpokladem pro pusobení ve WŠ byly mu 

doporuceny jiné cesty a možnosti (další vzdelávání, cástecná spolupráce se školou nebo i 

vyucování na jiném typu školy).“53

Bakalárská práce Waldorfská pedagogika má cást teoretickou a cást praktickou, 

z nichž každá má své podkapitoly.

Teoretická cást práce má charakter kvalitativního výzkumu a používala jsem v ní 

proceduru monografickou. Technikou teoretické cásti práce byla obsahová analýza, analýza 

textu predevším. Pri práci s textem jsem provádela komparaci informacních zdroju.

V praktické cásti jsem používala proceduru statistickou, která souvisela s kvantitativním 

výzkumem bakalárské práce. Základní technikou bylo dotazníkové šetrení. Základním 

souborem praktické cásti byli absolventi Základní waldorfské školy v Jinonicích (Butovická 

228/9, Praha 5, 15000) a absolventi klasických základních škol, z cehož všichni byli narozeni 

v letech 1985 - 1988. 

Pro výzkumné šetrení byla zvolena statistická procedura. Technika sberu dat, použitá 

k výzkumu, byla dotazníkové šetrení.

Dotazník pro se skládal ze 13 otázek. Jednalo se o 12 uzavrených otázek a 1 otázka 

otevrená s možností interpretovat respondentuv názor. Poslední ctyri otázky byly sice 

uzavrené, ale respondenti meli možnost doplnit své vlastní vysvetlení.

                                                  
53 Základní škola waldorfská, c.d., 2007, str. 7

3.2.2 Popis metod
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Dotazníky ( príloha c.4) jsem vyvesila 15. února 2010 na internet a vyzvala vhodné 

respondenty k jeho vyplnení. Temi byli v prvním prípade absolventi Waldorfské základní 

školy v Praze 5 - Jinonicích (Butovická 9/228, 158 00) s datem narození v rozmezí let 1985 –

1988. Dále už jen ZŠW.

Uvedomíme-li si, že tato škola svou cinnost zahájila 1.zárí roku 1992 lehce si 

spocítáme, že jsem svými dotazníky oslovila absolventy prvních ctyr tríd waldorfské základní 

školy v Praze, která sama, co se waldorfského základního školství týká, hrála v hlavním meste 

Ceské republiky premiéru.

Druhou skupinou dotazovaných byli absolventi jakýchkoliv klasických (tradicních) 

základních škol se stejným kritériem pro rok narození. Dále už jen ZŠ.

Respondenti byli požádáni o vyplnení dotazníku do doby jednoho mesíce. První 

vyplnený formulár jsem obdržela hned v zápetí po jejich odeslání. Další pricházely prubežne 

behem celého mesíce. Po presne mesíci od rozeslání dotazníku jsem 15. zacala sesbírané 

dotazníky vyhodnocovat.

Z celkového poctu 164 oslovených respondentu se mi s odpoved mi vrátilo 130. Pro 

zpracování výsledku jsem použila univariacní analýza. Jedná se o metodu, kdy se jednotlivé 

otázky analyzují podle jednotlivých odpovedí. Vzhledem k tomu, že jsem mela dve skupiny 

respondentu, srovnávala jsem výsledky techto dvou skupin.

Výzkumného šetrení se zúcastnilo celkem 164 respondentu. 

Celkem se vrátilo 130 dotazníku. Pro svuj výzkum jsem jich použila jen 124, abych mela 

z obou dotazovaných skupin vzorku stejný pocet respondentu, tzn. 62 z každé skupiny.

Návratnost 79 % je velmi dobrá.

Dotazníky byly anonymní. Nebyly využity žádné osobní údaje. 

Jejich využití by nemelo vliv na výzkumný cíl.

3.3 Prubeh výzkumu

Celkový pocet dotazníku 164

Celkove vráceno 130

Vráceno ZŠW 62

Vráceno ZŠ 68

Návratnost 79%



Alžbeta Doležalová                                                                                            Bakalárská práce
SPD HTF UK                                               Waldorfská pedagogika          

- 47 -

Tabulka c.1
Odpoved – otázka c.1 Absolventi ZŠW Absolventi ZŠ

a) líbila se jim waldorfská pedagogika 16 0

b) chteli alternativní školu 16 0

c) znali její zakladatele 8 0

d) sami ji zakládali 12 0

e) chodil jsem už do stejné materské školy 6 0

f) byla blízko našeho bydlište 0 35

g) mela dobré reference 0 6

h) kvuli jejímu zamerení (sport, jazyky, atd.) 0 14

i) dostali doporucení od známých 4 7

      Graf c.1

3.4 Analýza dotazníkového šetrení

1) Proc pro tebe rodice zvolili zrovna tu základní školu, kter ou jsi navštevoval?
              ……………………………………………………………………………
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líbila se jim waldorfská pedagogikachteli alternativuzanli její zakladatelesami ji zakládalichodil jsem už do stejné materské školybyla blízko našeho bydlištemela dobré referencekvuli jejímu zamerenídostali doporucení
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Na tomto grafu zcela jasne vidíme, že rodice, kterí dali své deti na klasickou základní 

školu, tak cinili ze zcela jiných duvodu, než rodice detí, jež chodili    waldorfskou základní 

školu. Hlavním duvodem pro první typ rodicu (56%) byla blízkost školy k jejich bydlišti, 

skoro ctvrtina z nich se rozhodovala podle zamerení školy (sportovní, jazyková, atd.), 11% 

z nich dalo na doporucení známých a 10% se spolehlo na dobré reference školy.

Kritériem pro druhý typ rodicu byla ze všeho nejvíc náklonnost k waldorfské 

pedagogice (26%) nebo ke školské alternative jako takové (26%). U této otázky pro 

absolventy Waldorfské základní školy v Jinonicích sehrálo velkou roli to, že oslovení tvorili 

opravdu vubec první ctyri trídy této školy. Proto se není cemu divit, když z grafu vycteme, že 

19% rodicu dotázaných školu samo zakládalo a 13% rodicu se pro waldorfskou alternativu 

rozhodlo, protože znalo nekteré zakladatele. Jen 10% rodicu tak ucinilo, protože jejich deti 

chodili už do waldorfské materské školy a zbývajících 6% ovlivnilo doporucení známých.

K omentár  a interpretace otázky c.1
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a) Ano, byl/a jsem prijat/a.
b) Ano, nebyl/a jsem prijat/a.
c) Ne.

Tabulka c.2
Odpoved – otázka c.2 Absolventi ZŠW Absolventi ZŠ

a) ano, prijat 62 58

b) ano, neprijat 0 2

c) ne 0 2

Graf c.2

Výsledek druhé otázky je na první pohled zcela jednoznacný a nepotrebuje moc velké 

vysvetlování. Z absolventu Waldorfské základní školy se na strední školy dostalo plných 

100% a u absolventu klasických škol byl pocet prijatých 94%, 3% prijímací zkoušky na 

strední školy sice delala, ale nebyla prijata a zbylá                                     la.

2) Delal/a jsi po ukoncení základní školy pr i jímací zkoušky na strední školu?

Komentár  a interpretace otázky c.2
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a) gymnázium
b) strední odborná škola
c) strední odborné ucilište
d) waldorfské lyceum
e) jiné

Tabulka c.3
Odpoved – otázka c.3 Absolventi ZŠW Absolventi ZŠ

a) gymnázium 44 36

b) strední odborná škola 10 24

c) strední odborné ucilište 0 0

d) waldorfské lyceum 4 0

e) jiné 4 2

Graf c.3

Z tohoto grafu vyplývá, že na gymnázia se dostalo 70% absolventu ZŠW a 59% 

absolventu ZŠ. Strední odborné školy navštevovalo 16% absolventu ZŠW   38% absolventu 

ZŠ. Nikdo z dotazovaných nebyl žákem stredního odborného ucilište a na waldorfské lyceum 

bylo zapsáno jen 8% absolventu ZŠW. Zbývajících 6% absolventu ZŠW a 3% absolventu ZŠ 

zaškrtlo variantu jiné.

Prekvapivé pro me bylo, že na gymnázia se hlásilo více absolventu ZŠW než 

klasických základních škol. Cekala jsem, že vzhledem k rozšírené umelecké, praktické a 

výtvarné výchove se bude více žáku hlásit na umelecké školy – strední odborné školy ci 

ucilište.

3) Jaký typ strední školy jsi navštevoval/a?

Komentár  a interpretace otázky c.3
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a) ano
b) ne

Tabulka c.4
Odpoved – otázka c.4 Absolventi ZŠW Absolventi ZŠ

a) ano 56 56

b) ne 6 6

Graf c.4

Na tuto otázku odpovídali obe dve skupiny respondentu  otožne. 90% lidí z obou 

skupin nemelo problém s adaptací na strední školu a 10% prechod na strední stupen delalo 

potíže. Tento výsledek byl pro me velmi neocekávaný, nebot  jsem si byla témer jistá, že 

vetšina absolventu ZŠW si nebude snadno zvykat na nový zpusob vyucování.

4) Zvykal/a sis snadno na nový zpusob vyucování?

Komentár  a interpretace otázky c.4
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a) Byl lepší než na základní škole.
b) Byl horší než na základní škole.
c) Byl na obou školách približne stejný.

Tabulka c.5
Odpoved – otázka c.5 Absolventi ZŠW Absolventi ZŠ

a) lepší 12 34

b) horší 22 8

c) stejný 28 20

Graf c.5

Z odpovedí v tomto grafu jsou patrné rozdíly. Zatímco víc než tretina absolventu ZŠW

si myslí, že kolektiv na základní škole byl lepší než    strední škole, u absolventu klasických 

základních škol je to jen 13% a prevažuje u nich názor (55%), že stredoškolský kolektiv byl 

lepší. Rozdíl mezi kolektivy na ZŠ a SŠ nenašlo 45% absolventu ZŠW a 32% absolventu ZŠ.

Z grafu mužeme tedy vycíst, že mezi absolventy ZŠW je více tech, kterým vyhovoval 

kolektiv hlavne na základní škole a mezi absolventy ZŠ zase více tech, kterým vyhovoval 

kolektiv na škole strední. 

5) Jak jsi vnímal/a kolektiv na strední škole?

Komentár  a interpretace otázky c.5
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a) Zhoršil se, protože strední škola byla nárocnejší.
b) Zhoršil se, protože jsem nebyl/a zvyklý/á na nový zpusob výuky.
c) Zhoršil se, protože jsem mel/a nedostatky ve vzdelání ze základní školy.
d) Zhoršil se mou nedbalostí.
e) Zhoršil se z jiného duvodu.
f) Zustal približne stejný.
g) Zlepšil se, protože strední škola byla méne nárocná.
h) Zlepšil se, protože jsem se snažil/a.
i) Zlepšil se z jiného duvodu.

Tabulka c.6
Odpoved – otázka c.6 Absolventi ZŠW Absolventi ZŠ

a) zhoršil – nárocnejší 10 20

b) zhoršil – nezvyk 2 0

c) zhoršil – nedostatky 6 0

d) zhoršil – nedbalost 12 22

e) zhoršil – jiné 4 0

f) zustal stejný 24 12

g) zlepšil – nenárocná SŠ 0 0

h) zlepšil – snaha 4 6

i) zlepšil – jiné 0 2

Graf c.6

6) Jak se zmenil tvuj prospech po prechodu na strední školu?
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Z šestého grafu vyplývá skutecnost, že prospech pri prechodu ze základní na strední 

školu se zhoršil u méne absolventu ZŠW (56%) než ZŠ (76%). Stejné hodnocení na 

základním i stredním vzdelávacím stupni melo presne dvakrát více absolventu ZŠW (38%) 

než ZŠ (19%). Respondentu, kterým se prospech zlepšil, bylo zase víc než dvakrát méne z rad 

ZŠW (6%) než ZŠ (14%). Hlavním duvodem byla snaha dotazovaných.

Príciny zhoršení prospechu na strední škole u absolventu ZŠ byly dve: vetší nárocnost 

strední školy (32%) a nedbalost žáku (35%). Tyto duvody hrály roli i u absolventu ZŠW: ve 

stejném poradí 16% a 19%. Nebyly však jediné. 3% vinila nezvyk na zpusob výuky   12% 

nedostatky ve vzdelání ze základní školy.

Celkove me u tohoto grafu prekvapilo, že prospech se na strední škole zhoršil více 

absolventum ZŠ než ZŠW. Myslela jsem si, že to bude naopak, jelikož prechod ze ZŠW na 

strední školu je težší než ze ZŠ.

Komentár  a interpretace otázky c.6
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a) ano, s maturitní zkouškou
b) ano, bez maturitní zkoušky
c) ne

Tabulka c.7
Odpoved – otázka c.7 Absolventi ZŠW Absolventi ZŠ

a) ano s 62 62

b) ano bez 0 0

c) ne 0 0

Graf c.7

Zde jsou odpovedi zcela jednoznacné. Z obou skupin respondentu dokoncilo studium 

na strední škole s dokladem o maturitní zkoušce 100%.

7) Dokoncil/a jsi studium na strední škole?

Komentár  a interpretace otázky c.7
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a) Ano, byl/a jsem prijat/a.
b) Ano, nebyl/a jsem prijat/a.
c) Ne.

Tabulka c.8
Odpoved – otázka c.8 Absolventi ZŠW Absolventi ZŠ

a) ano, prijat 56 52

b) ano, neprijat 0 2

c) ne 6 8

Graf c.8

Graf c.8 ukazuje, že valná vetšina absolventu ZŠW (90%) i absolventu ZŠ (83%) se 

hlásila na vysokou školu a byla prijata. Pouze 3% absolventu ZŠ prijata nebyla 14% se na 

vysokou školu nehlásilo. Ze všech absolventu ZŠW, kterí se na vysokou školu prihlásili, byli 

všichni i prijati. 10% nedelo prijímací zkoušky na žádnou vysokou školu. Pocet absolventu 

ZŠW, kterí byli prijati na vysokou školu je o 7% vyšší než u absolventu ZŠ.

8) Delal/a jsi po ukoncení strední školy pr i jímací zkoušky na vysokou školu?

Komentár  a interpretace otázky c.8

0%
20%
40%
60%
80%

100%

ZŠW

ZŠ

ano, prijatano, neprijat
ne



Alžbeta Doležalová                                                                                            Bakalárská práce
SPD HTF UK                                               Waldorfská pedagogika          

- 57 -

a) Studuji.
b) Pracuji.
c) Studuji i pracuji.

Tabulka c.9
Odpoved – otázka c. 9 Absolventi ZŠW Absolventi ZŠ

a) studuji 46 32

b) pracuji 10 10

c) obojí 6 20

       Graf c.9

Z grafu c.9 vycteme, že stejný pocet respondentu z obou skupin (16%) už zanechalo 

studia a pracuje. Studenty stále zustává 74% absolventu ZŠW a polovina absolventu ZŠ.  

Tech, kterí školu s prací kombinují je jen 10% ze ZŠW a 32% ze ZŠ.

Vyplývá z toho, že stejný pocet absolventu ZŠW i ZŠ studuje, ale najdeme víc tech ze 

ZŠ, kterí si k tomu i vydelávají.

9) Co deláš v soucasné dobe?

Komentár  a interpretace otázky c.9
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a) ano
b) ne
c) napul

Vysvetli proc: 

Tabulka c.10
Odpoved – otázka c.10 Absolventi ZŠW Absolventi ZŠ

a) ano 58 44

b) ne 4 6

a) napul 0 12

Graf c.10

Tento graf nám odhaluje, že vetší spokojenost panuje v radách absolventu ZŠW 

(94%). Absolventu ZŠ je spokojeno 71% a 19% napul. Tech, kterí zaškrtli odpoved  „ne“ bylo 

v obou skupinách jen v rozmezí 6-10%. Mezi jejich duvody patril predevším špatný výber 

školy. Ti, kterí uvedli, že jsou spokojení napul se nekterí obávali svého budoucího uplatnení, 

jiné trápilo, že nemají jasné cíle nebo že neví, co lepšího by mohli delat.

10)Jsi spokojen/a s tím, co ted  deláš?

Komentár  a interpretace otázky c.10
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a) základní škola
b) strední škola
c) vysoká škola
d) práce

Vysvetli proc: 

Tabulka c.11
Odpoved – otázka c.11 Absolventi ZŠW Absolventi ZŠ

a) základní škola 26 2

b) strední škola 10 16

c) vysoká škola 22 28

d) práce 4 16

Graf c.11

Graf c.11 obe skupiny v odpovedích velmi rozlišil. Zatímco skoro polovinu absolventu 

ZŠW nejvíc bavila základní škola, obdobné procento abs        ZŠ zvolilo školu vysokou, 

kterou uprednostnila už jen tretina první skupiny respondentu. Graf také naznacuje, že do 

práce je zapálených znacne víc absolventu klasických škol.

Nejnápadnejší informací ze všech je ovšem fakt, že 43% absolventu Základní školy 

Waldorfské uvedlo, že je nejvíc bavila základní škola.

11)Co te nejvíc baví / bavilo?

Komentár  a interpretace otázky c.11
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a) Ano, jsem.
b) Ne, nejsem.
c) Napul.
d) Je mi to jedno.

Vysvetli proc: 

Tabulka c.12
Odpoved – otázka c.12 Absolventi ZŠW Absolventi ZŠ

a) ano, jsem 60 26

b) ne, nejsem 0 10

c) napul 2 4

d) je mi to jedno 0 22

Graf c.12

Graf c.12 krásne ilustruje pohled všech respondentu na povinnou školní docházku. 

Zatímco drtivá vetšina absolventu ZŠW je ráda, že chodila na tuto školu, absolventu ZŠ, kterí 

zaškrtli první odpoved , bylo jen necelých 50%. 36% bylo jedno, na jakou základní školu 

chodila a 16% bylo nespokojeno. Z absolventu ZŠW nebyl se základní školou nespokojen 

nikdo, jen 4% uvedla, že byla spokojena jen napul a nikdo z nich nebyl k základní škole 

lhostejný.

12) Jsi rád/a, že jsi navštevoval/a zrovna tu základní školu, k terou ti vybr ali rodice?

Komentár  a interpretace otázky c.12
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a) ano
b) ne
c) napul

Vysvetli proc: 

Tabulka c.13
Odpoved – otázka c.13 Absolventi ZŠW Absolventi ZŠ

a) ano 46 5

b) ne 4 49

a) napul 12 8

Graf c.13

Poslední graf ukoncuje dotazník velmi zajímavými výsledky. Dokazuje, že lidé, kterí 

si vyzkoušeli waldorfskou alternativu k ní zároven tíhnou i v ohledech vzdelání jejich 

vlastních detí (74%), zatímco absolventi klasických základních škol (78%) nevidí duvody 

k tomu, aby své deti zapisovali na stejné základní školy, jako na které chodili oni sami. 

Približne petina z obou skupin si není jistá.

13) Uvažuješ o tom, že pr o své deti zvolíš stejnou základní školu, jakou jsi navštevoval/a
       ty?

Komentár  a interpretace otázky c.13
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Z porovnání výsledku výzkumného šetrení se stanovenými h  otézami vyplynuly 

následující závery:

Odhaduji, že pocet absolventu waldorfské základní školy prijatých na 

strední školu bude približne stejný jako pocet prijatých absolventu klasické základní školy.

Na základe grafu druhého mužeme konstatovat, že pocty prijatých absolventu ZŠW a 

ZŠ na strední školy jsou skutecne obdobné. První hypotéza je tedy verifikována.

Myslím si, že absolventi základní waldorfské školy se    studium strední 

školy budou adaptovat hur, protože nejsou zvyklí na klasický zpusob výuky a mají oproti 

absolventum tradicních základních škol menší vedomosti.

Shrneme-li informace, které nám dává graf c. 4 a 6, zjistíme,    ani jedna skupina 

respondentu nemela problémy s adaptací na strední školu. Zhoršil-li se prospech respondentu 

na strední škole, bylo to predevším kvuli jejich nedbalosti a nárocnosti strední školy. Moji 

druhou hypotézu týkající se nezvyku podporily pouze 3% absolventu ZŠW a další cásti 

hypotézy o menších vedomostech nahrává jen 12%. Tento          je tak zanedbatelný, že si 

troufám tvrdit, že druhý hypotéza byla vyvrácena.

 Tuším, že absolventu základní waldorfské školy, kterí dokoncili 

stredoškolské studium, bude približne stejne jako absolventu tradicních základních škol.

Ke tretí hypotéze se vztahoval pouze graf c.7, který nám prozradil, že z obou skupin 

respondentu dokoncilo stredoškolská studia s dokladem o maturitní zkoušce 100%. Tretí 

hypotéza je tedy verifikována.

3.5 K onfrontace hypotéz a výsledku výzkumu

3.5.1 Rozbor  první hypotézy

1. hypotéza:

3.5.2 Rozbor  druhé hypotézy

2. hypotéza:

3.5.3 Rozbor  tretí hypotézy

3. hypotéza:
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 Podle mého názoru budou absolventi základní waldorfské školy radeji 

vzpomínat na povinnou školní docházku než absolventi k   ických základních škol.

Ctvrtou hypotézu objasnuje graf c. 5 a 11. V prvním z nich se dozvídáme, že podstatne 

vetší cást absolventu ZŠW uprednostnila kolektiv ze základní školy a v druhém jasne vidíme, 

že velká cást tech, kterí prošli waldorfskou školou, pocit ovali nejvetší spokojenost na 

základním stupni školství, zatímco u absolventu ZŠ to      jednoznacne práce. Ctvrtá 

hypotéza je pro vzorek respondentu ve výzkumu verifikována.

 Myslím si, že absolventi waldorfských základních škol budou casteji 

premýšlet o tom, že pro své deti zvolí stejnou základní školu, jako na kterou chodili oni sami, 

než absolventi klasických základních škol.

Graf c. 13 jasne ukazuje, že témer tri ctvrtiny absolventu ZŠW uvažují o tom, že své 

deti zapíší na základní školu s waldorfskou pedagogikou, zatímco 78% dotázaných absolventu 

ZŠ o stejné základní škole, jakou navštevovali oni sami, neuvažuje. I pátá hypotéza je proto

verifikována.

Po zpracování výsledku v empirickém výzkumu na základe dotazníkového šetrení jsem 

dospela ke konecným výsledkum.

Rodice absolventu ZŠW volili pro své deti základní školu hlavne sympatiím 

k waldorfské ci alternativní pedagogice, kdežto rodice absolventu ZŠ prevážne podle místa 

bydlište. Témer nikdo z dotazovaných nemel problém s prijetím na strední a jejím ukoncením, 

ani s prijetím na vysokou školu, s adaptací na techto ústavech nebo nekontrolovatelným 

zhoršením prospechu. Absolventi ZŠW mají k základní škole vetší vztah než absolventi ZŠ. 

Vetšina z nich tam mela nejlepší kolektiv, dala by na stejnou školu svoje deti, ráda na 

povinnou školní docházku vzpomíná. Všichni respondenti jsou stále studenty, nekterí z nich 

pri studiu pracují a ctvrtina z nich už jen pracuje. Jejich valná vetšina je spokojena s tím, co 

delá.

3.5.4 Rozbor  ctvr té hypotézy

4. hypotéza:

3.5.5 Rozbor  páté hypotézy

5. hypotéza:

3.6 Celkové výsledky výzkumu
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Do praktické cásti své bakalárské práce jsem zaradila také vzpomínky rodice absolventa 

základní waldorfské školy. To proto, že ackoli se týkají stejných témat jako nekteré kapitoly 

v teoretické cásti mé práce, vystihují je jakoby z úplne jiného pohledu. Jsou emotivní, prožité 

a jsou popsané nekým, kdo Waldorfskou základní školou v Jinonicích (Butovická 228/9, 

Praha 5, 150000) neprošel jako žák, ale byl soucástí waldorfského života v roli rodice, a to 

v letech 1994 až 2003,  a z této pozice se zapojoval do mnoha aktivit, slavností a celého behu 

waldorfské školy. Jak víme již z teoretické cásti, význam waldorfského spolecenství ve 

smyslu žák – ucitel – rodic, je v této pedagogice nesmírne duležitý. Proto jsem se ho zde 

rozhodla prostrednictvím nekolika vzpomínek názorne demonstrovat.

Zápis do první trídy – moment radostného ocekávání i okamžik nervozity.  Vybavuji si 

ten den pomerne presne. Nervózní mi pripadali spíše rodice a deti pusobily vetšinou až 

bezstarostne  vesele. Takový je obraz zápisu  asi na vetšine školách bez ohledu na jejich 

zamerení. 

Zápis prvnácku na waldorfské základní škole v Jinonicích byl vlastne i jakýmsi 

zápisem rodicu. Každý prvnácek a s ním i rodicovský doprovod mel predem stanovenou dobu 

svého „zápisu“. Takže, když   naše  dcera  vešla do ucebny, byla rada i nás.

Pamatuji si, že me  velmi prekvapila duslednost a otevrenost, se kterou pedagogové s rodici 

hovorili. Zajímali se o duvody a ocekávání, které nás k tomuto výberu vedly, a na oplátku  

poskytli své predstavy a dosavadní zkušenosti.  Zde je treba poznamenat, že v našem prípade 

se jednalo o tretí  tohoto typu v Praze. Teprve v prubehu dalších let mi docházelo, 

jak jsou tyto vstupní pohovory duležité pro obe strany. Jde o první navázání kontaktu, který 

predznamenává pevnou vazbu mezi pedagogy, žáky i rodici, jež je pro tento typ školy tak 

významná. Díte zde  , ale je soucástí procesu, do 

kterého jsou  rodice zapojeni tak, že mají zpetnou vazbu nejen o pokroku ve vzdelávání svých 

ratolestí, ale i rozvoji  takrka všech jejich vlastností a schopností. A to je, myslím, v této fázi 

života dítete, ale i rodicu velmi potrebné. Výmena informací zabrala témer hodinu, takže když 

jsme se pak opet všichni  sešli, sdelovali jsme si dojmy každý po svém. Naše dcera  mela 

4 Vzpomínky rodice absolventa Waldor fské základní školy 

4.1 Zápis do školy

první trídu

„ není odkládáno na dobu vyucování“
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v ruce své výtvarné a jiné výtvory a chtela zpátky do ucebny, protože podle jejích slov… 

. 

Jediným moment, který mne v dané chvíli nebyl jasný, byl dotaz na stav zoubku  

budoucích  prvnácku. Toto doslova  jsem pochopila až dodatecne 

(stav zubu je  podle principu waldorfské pedagogiky jedním ze znaku fyzické zralosti a tudíž i 

pripravenosti dítete na školní docházku). Krome  tohot  vysvetlení  jsme  odpovedi na 

nejruznejší otázky, které se prirozene vyskytly v prubehu školní docházky,  získali  nadšeným 

samostudiem tehdy dostupné literatury a konsultací s již zasvecenými rodici. Zásadní byla 

v tomto ohledu posléze i  návšteva trídní ucitelky u nás doma , kdy mela možnost videt a 

pozorovat svého žácka v jeho prirozeném prostredí. Ale to bychom se dostali k otázce 

nesmírné nárocnosti, která je na waldorfské pedagogy kladena, a to    bylo na delší 

vzpomínání. 

Je však dobré zduraznit, že  i práve díky temto vazbám se borí mýty, které si casto 

rodice vuci svým detem staví. Když se napríklad hovori   o významu estetické, pohybové a

hudební výchovy,  myslela jsme si své. Zejména  zmínka o plánované hre  na flétnu všech  

žáku vyvolala u me  úsmev na rtech. V rodine jsme totiž  všichni byli muzikálne zcela bez 

talentu. O to vetší bylo mé prekvapení, když si casem   ní ucitelka naši dceru pujcovala i na 

mimotrídní „pískání“. Podobných prekvapení bylo samozrejme v prubehu školní docházky  

více a nebyly všechny jen pozitivní. Vždy se však jednalo o prirozený proces s logickým 

oduvodnením. Postupem casu jsem se utvrdila v názoru, že tento proces zrání je  správný pro 

obe strany. V tomto pro díte tak  jedinecném  období se totiž startuje neco, co má  šanci  

provázet je dalším životem a i s odstupem casu mne pripadá  jedine správné, že to v sobe  

soucasne „nastartují“ i rodice, kterí leckdy již zapomneli, že je možné zacínat znova a znova, 

pokud se jedná o opravdu správnou volbu.

Nástup do první trídy je v živote dítete stejne jako  jeho rodicu  vždy prelomový  

momentem. O to vetší pak zlom nastává, pokud jejich volba je jiná než klasická. My jsme se 

rozhodli pro waldorfskou  základní školu.

S metodikou výuky jsme byli obeznámeni, ale jak se záhy ukázalo jen cástecne. Již 

v prubehu první trídy na nás cekala rada prekvapení. Vedeli jsme napríklad, že výuka probíhá 

v tzv. epochách a žáci nemají ucebnice, ale o specifickém pred      jsme nemeli

zpocátku ani ponetí a musím se priznat, že jsme ho nesnášeli dobre. Po nekolika mesících 

to 

tam bylo moc zábavné

„ podívání se na zoubky“

formy

4.2 Zvláštnost i waldor fské pedagogiky
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nadšeného ocekávání prvních pokroku jsme konstatovali, že se budeme muset obrnit vetší 

trpelivostí. Dcera stále kreslila formy, ale písmenka žádná. Pocátkem  druhého pololetí jsme 

pod tíhou porovnávání výsledku zejména ve ctení a psaní prvnáku z tradicních základních 

škol už trochu znejisteli. A když se k pochybám pridali i poznámky našich rodicu, navíc 

klasických pedagogu predchozího režimu, jejichž hlavním krédem bylo plnení predepsaných 

osnov, byli jsme již znacne nalomení. Vrcholem naší nervozity  byly uštepacné poznámky 

obou prarodicu, když koncem školního roku jelo naše díte na školu v prírode a oni se tešili na 

první  rukou jejich vnoucete psaný pozdrav. Pripomínky typu: „My zapomneli,že na této 

škole deti ani na konci první trídy ješte nepíšou….“ se opravdu neposlouchaly snadno. Dnes 

už vím, že otázka casu je v tomto ohledu znacne nepodstatná. Naše díte, stejne jako ostatní 

žáci první trídy waldorfské základní školy, v zápetí samozrejme cetlo a psalo, jen k tomu 

došlo v jiný moment a jinou cestou. S odstupem casu bych dokonce rekla, že prirozenejším 

zpusobem a v pravý okamžik. Rukopis naší dcery se samozrejme záhy osobite vyprofiloval.

Takže  volba pedagogického zpusobu výuky je témer vždy individuální a záleží do 

znacné míry na založení dítete a predstavách rodicu. Proto doporucuji pred rozhodnutím 

jakou školu pro nastávajícího prvnácka zvolit  peclive zvážit rodinné zázemí a povahové 

vlastnosti dítete.

Hodnocení slovy ci klasické známkování? Obecne  asi  platí, že záleží na mentalite 

dítete, cili opet se jedná o individuální volbu. Ideální by možná  byla kombinace obou 

zpusobu. Zatímco nekteré   deti známkování stresuje, jiní vetšinou soutežive zamerení jedinci 

známky vyžadují, jako  pro ne jediný uchopitelný zpuso  ohodnocení. V každém prípade je 

ovšem slovní hodnocení nesrovnatelne nárocnejší pro jeho tvurce, tedy pedagoga. Uvedomila 

jsme si to pokaždé, když  dcera prinesla vysvedcení z waldorfské školy.

Rukou psané hodnocení waldorfského pedagoga  zaznamenává nejen úspechy ci 

neúspechy žáka v daném predmetu, ale i jeho postoj  a reakce na projednávanou látku. Slovne 

lze pokroky i zaostávání žáku vyjádrit mnohem výstižneji než suchými známkami. Ucitel 

muže vyzdvihnout oblast, ve které si žák vede dobre, nebo naopak s citem upozornit na místa, 

ve kterých pokulhává. Slovo umožní zduraznit vše pozitivní jak v daném predmetu, tak 

v prístupu žáka i v jeho snažení. Slovní hodnocení je vl      jakýmsi slohovým cvicením, ve 

kterém se ucitel snaží  vystihnout pokrok svého žáka v daném oboru a to nejen  z hlediska  

zvládnutí probrané látky, ale i potenciálního další rozvoje vedomostního i osobnostního. 

4.3 Slovní hodnocení
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Vzniká tak velmi vzácná a duležitá zpetná vazba, pro žáka i rodice.  Jednak je zejména 

v prvních rocích školní docházky  potreba „slovní“ vysvedcení projednat s dítetem , a to 

jinak, než pouhým konstatováním výborne ci jen dobre. Pozdeji zde pak pretrvává prostor pro 

spolecné hledání a nacházení nových východisek. Vzniká tak specifický vztah mezi 

pedagogem a žákem: nikoliv stav nadrízenosti a podrízenosti, ale vztah vzájemnosti.

A ješte jeden postreh ci spíše nabytá zkušenost – vlastnosti  vštípené detem  do 

urcitého veku, zejména v oblasti sociálního cítení a sounáležitosti, pretrvávají do dospelosti a 

vytvárejí nezbytný zdravý základ pro dospelý život plný kompromisu. Podobné charakterové 

predpoklady  se v pozdejším veku již hure osvojují, zatímco prípadné vedomostní mezery lze 

doplnit  kdykoliv.

Tento prostý fakt jsem si vybavila vždy, když se trídy scházely pri slavnostních 

príležitostech. Jednou z nich bylo napríklad zahájení nového školního roku, kdy se sešla  

takrka celá škola. Žáci noví i pokrocilí, ucitelé a rodice, ti všichni mají v tento den možnost 

silného spolecného prožitku.

I  zde platí overená pravda a totiž, že žádná škola nevychová z tupce  génia ani 

naopak. Dobrá škola rozvine a podporí v díteti to opravdu dobré. Ted  jsem si jistá, že nadeje, 

které jsem do waldorfské školy vložila, nebyly plané.
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Bakalárská práce je rozdelena do logicky usporádaných          Do teoretické cásti 

jsem nejprve zaradila charakteristiku alternativních škola a dále jsem se pak venovala 

podstate pedagogiky waldorfské. K ilustraci nekterých témat jsem na konec celé práce 

zaradila zajímavé obrazové prílohy.

V praktické cásti práce jsem zkoumala, jak muže základní škola ovlivnit následné 

uplatnení svých absolventu a jak se její absolventi zpetne na svou povinnou školní docházku 

dívají. Pomocí dotazníkového šetrení, kterého se zúcastnilo 1 4 respondentu, jsem 

verifikovala ctyri z peti hypotéz.

Musím se priznat, že jsem touto prací presvedcila sama sebe o tom, že bych své deti 

nedala na žádnou jinou školu než waldorfskou. Vzpomínám si, že když jsem waldorfskou 

školu sama studovala, jako malé díte jsem byla spokojená, ale v létech puberty jsem zacala 

být velmi kritická a najednou se mi nelíbil zpusob výuky, eurytmie ani rucní práce. Ted , když 

jsem schopná se objektivne ohlédnout do své minulosti, mužu zodpovedne prohlásit, že jsem 

opravdu št astná za to, že pro mne moje máma tuto alternativu zvolila, a verím, že jiná škola 

by me tak dobre na budoucí život ve smyslu fyzickém, duševním ani duchovním pripravit 

nedokázala. Tento rozmer je podle mého názoru pro díte v útlém veku nejduležitejší.

Práce prináší jak teoretické tak i praktické poznatky. Teoretické a praktické prínosy 

práce spatruji v rozvoji informovanosti široké verejnosti o filosofii, principech, specifikách, 

výhodách i nevýhodách waldorfské pedagogiky. Domnívám     že výsledky mého výzkumu 

by mohly sloužit jako dukaz o kvalite waldorfské pedagogiky. Jsem si vedoma toho, že 

výzkum vychází pouze ze strany žáku a mohl by být ješte doplnen o pohledy rodicu ci ucitelu 

na uvedenou problematiku. Vzhledem k charakteru a rozsahu práce však nebylo možné 

zamerit se i na tuto oblast. Rozvoj informovanosti o waldorfské pedagogice by mohl rozšírit 

poptávku po techto typech škol.

ZÁVER
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  Vítání prvnácku                                                   Oslava adventu

       

    Akademie waldorfské školy                            Lampiónový pruvod

        

                  Vynášení morény    Masopust
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           Pozvánka na velikonocní jarmark

                     

Pozvánka na vánocní jarmark
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PRÍLOHA C.3 – Ukázky slovního hodnocení
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PRÍLOHA C.4 – Dotazník

a) Ano, byl/a jsem prijat/a.
b) Ano, nebyl/a jsem prijat/a.
c) Ne.

a) gymnázium
b) strední odborná škola
c) strední odborné ucilište
d) waldorfské lyceum
e) jiné

a) ano
b) ne

a) Byl lepší než na základní škole.
b) Byl horší než na základní škole.
c) Byl na obou školách približne stejný.

a) Zhoršil se, protože strední škola byla nárocnejší.
b) Zhoršil se, protože jsem nebyl/a zvyklý/á na nový zpusob výuky.
c) Zhoršil se, protože jsem mel/a nedostatky ve vzdelání ze základní školy.
d) Zhoršil se mou nedbalostí.
e) Zhoršil se z jiného duvodu.
f) Zustal približne stejný.
g) Zlepšil se, protože strední škola nebyla nárocná.
h) Zlepšil se, protože jsem se snažil/a.
i) Zlepšil se z jiného duvodu.

a) ano, s maturitní zkouškou
b) ano, bez maturitní zkoušky
c) ne

1) Proc pro tebe tví rodice zvolili zrovna tu základní školu, kter ou jsi navštevoval/a?
………………………………………………………………………..

2) Delal/a jsi po ukoncení základní školy pr i jímací zkoušky na strední školu?

3) Jaký typ strední školy jsi navštevoval/a?

4) Zvykal/a sis snadno na nový zpusob vyucování?

5) Jak jsi vnímal/a kolektiv na strední škole?

6) Jak se zmenil tvuj prospech po prechodu na strední školu?

7) Dokoncil/a jsi studium na strední škole?
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a) Ano, byl/a jsem prijat/a.
b) Ano, nebyl/a jsem prijat/a.
c) Ne.

a) Studuji.
b) Pracuji.
c) Studuji i pracuji.

a) ano
b) ne
c) napul

Vysvetli proc: 

a) základní škola
b) strední škola
c) vysoká škola
d) práce

Vysvetli proc: 

a) Ano, jsem.
b) Ne, nejsem.
c) Napul.
d) Je mi to jedno.

Vysvetli proc: 

a) ano
b) ne
c) napul

Vysvetli proc: 

8) Delal/a jsi po ukoncení strední školy pr i jímací zkoušky na vysokou školu?

9) Co deláš v soucasné dobe?

10)Jsi spokojen/a s tím, co ted  deláš?

11)Co te nejvíc baví / bavilo?

12)Jsi rád, že jsi navštevoval/a zr ovna tu základní školu, kter ou ti vybr ali r odice?

13)Uvažuješ o tom, že pro své deti zvolíš stejnou základní školu, jakou jsi 
navštevoval ty?
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