
Oponentský posudek disertační práce

Mgr. Kateřiny Dvořákové „Výuka cizích jazyků v pojetí waldorfské pedagogiky“

     Posuzovaná  disertační  práce  představuje  ucelené  teoreticko-empirické  zpracování 

aktuálního lingvodidaktického tématu, jímž je cizojazyčné vzdělávání podle zásad waldorfské 

pedagogiky  se  zvláštním  zřetelem k vyučování-učení  na  prvním stupni  waldorfské  školy. 

K danému tématu existují sice v české pedagogické produkci některé dílčí studie, chybí však 

dosud ucelená studie monografické povahy, o niž se svou disertací autorka pokusila, a nutno 

konstatovat, že jde o pokus úspěšný. Vlastní téma má své kontextuální konsekvence, takže se 

dotýká  širších  pedagogických  otázek,  přesahujících  hranice  waldorfské  pedagogiky  a 

waldorfské  lingvodidaktiky,  z nichž  uveďme  alespoň  toto:  pojetí  učení  jako  prožívání; 

důsledné respektování věkových specifik dětí; inovační koncepty cizojazyčného vzdělávání 

vůbec;  filosoficko-pedagogické  otázky tohoto vzdělávání;  raný  začátek  tohoto  vzdělávání; 

role  učebnic  a  dalších  vyučovacích  prostředků  v tomto  vzdělávání;  vztah  komunikačně- 

pragmatické a (sebe)formativní funkce tohoto vzdělávání.

     Struktura teoretické analýzy předznamenává konceptuální rámec disertační práce, když je 

uvedena  kapitolou  o  humanizaci  a  humanizací  poznamenaných  alternativních  metodách 

cizojazyčné  edukace.  Dalším  významným  aspektem  je  filosoficko-pedagogický  základ 

waldorfské  pedagogiky,  který  je  vyložen  s žádoucím porozuměním věci.  Široký uvádějící 

teoretický kontext pro zkoumání vlastní tematiky cizojazyčné edukace pak uzavírá výklad o 

antroposofickém pojetí jazyka, z něhož veškerá jazyková výchova waldorfské školy vychází a 

která  je  určující  bází  svébytného  a  hluboce  pojatého  působení  jazyka  na  sebepoznání, 

seberůst,  sebeutváření žáka jako celostní  lidské bytosti.  Proto je zcela ústrojné, že autorka 

pojednala v jednotlivých podkapitolách o podstatných znacích výuky mateřského jazyka,  o 

eurytmii  a utváření  řeči  (Sprachgestaltung).  Tak byl  vytvořen dostatečně komplexní  obraz 

edukačních funkcí jazyka,  všestranné péče o jazyk ve waldorfské pedagogice a škole; cizí 

jazyky plní v této komplexní vzdělávací jazykové situaci jeden z významných úkolů. 

     V teoretické části disertace vybrala autorka s přehledem znaky, kterými je cizojazyčná 

edukace   waldorfské  školy  specifická.  Jakkoliv  se  tato  edukace  shoduje  s řadou  trendů 

v současném lingvodidaktickém dění,  jsou některé  zvláštnosti   významné.  Autorka  rozvíjí 

argumenty pro raný začátek výuky a pro dva cizí jazyky od 1. třídy, a to z hlediska filosofie a 

psychologie  dítěte  i  filosofie  jazyka.  Jsou  to  hlediska  jdoucí  od  zakladatelských  idejí 

Steinerových  a  posilovaná  názory  dalších  badatelů  (i  českých).  Není  opomenut  význam 

poezie,  prózy,  písní;  průpovědi  jsou  skutečně  mimořádnou  zvláštností  života  waldorfské 



školy, jejího duchovního směřování. (To neznamená, že se jejich funkce nemíjí v některých 

fázích vývoje dítěte  – u některých  pubescentů a  postpubescentů – účinkem;  totéž se týká 

eurytmie.)  Fenomén  rytmu,  jak  jej  vnesl  do  pedagogické  antropologie  R.  Steiner,  je 

v cizojazyčné výuce všestranně uplatňován a autorka to oprávněně akcentuje.

     Teoretická  analýza,  tak  jak  byla  pojata  od  ryze  teoretických  rozvah  k aspektům 

deskriptivním  i  normativním  (  cíle,  vyučovací  hodiny,  výuka  v jednotlivých  třídách, 

kompetence  učitele,  hodnocení,  spolupráce  s rodiči,  domácí  práce  žáků)  je  dobrým 

východiskem pro následující empirická šetření. Autorka se opírala o reprezentativní literaturu 

předmětu, a to jak českou, tak ve velké míře zahraniční. Ačkoliv převážná odborná produkce 

k dané  tematice  je  psána  německy,  četné  anglicky psané  tituly,  k nimž  autorka  odkazuje, 

uspokojivě pokrývají témata významná pro řešení toho kterého problému (jde též o anglicky 

psaná díla vydávaná v Německu). Autorka si počíná ve svých analýzách a rozvahách velmi 

samostatně a tvořivě. Projevuje přitom jak rozsáhlou informovanost pramennou, tak vlastní 

kreativně  reflektované  pedagogické  zkušenosti.  Nevyhýbá  se  ani  kritickým  pohledům na 

některé otázky waldorfské pedagogiky a školy a dokáže na ně přiměřeně reagovat.

     Empirické šetření je založeno na poučené aplikaci kvalitativních metod pedagogického 

výzkumu.  Autorka  dokázala  funkčně  uplatnit  zvolené  metody,  ať  bylo  východiskem 

zúčastněné  pozorování,  hloubkové  rozhovory,  analýza  dokumentů  nebo  i  kasuistika.  Šest 

hlavních  otázek,  na  něž  hledala  autorka  svým šetřením  odpověď,  bylo  vybráno  tak,  aby 

zjištěná fakta  „naplnila  životem“  témata teoretické  analýzy,  specifika dané pedagogiky a 

školy.  Zvolila  si  pro  to  dvě  kritéria:  důležitost  a  četnost  témat  a  originalitu.  Výzkumné 

procedury byly připraveny důkladně a provedeny přesně.  Zjištěné výsledky jsou popsány, 

analyzovány a  interpretovány s potřebnou invencí.  Deskripce  a  interpretace  v jednotlivých 

kapitolách jsou doplněny řadou příloh, z nichž dokumentace výkonů dětí a zvláště záznamy 

na DVD dokreslují významné edukační nuance, jež nelze sdělit slovním popisem.

     Empirické šetření má i svůj rozměr komparativní, neboť jedním dějištěm zkoumání byla 

škola v Bavorsku a aktérkou zkušená  učitelka této školy. 

     Kvalitativní metody pedagogického výzkumu jsou i příležitostí k tomu, aby se v osobitosti 

svého myšlení prezentoval výzkumník. Toho si byla vědoma i doktorandka, jak o tom svědčí 

představený stručný „osobní profil“. Empirická část disertace je svým způsobem plastický, 

hodně vypovídající „příběh“ ve smyslu a dikci postmoderního diskurzu. Pedagogické bádání 

se tím jaksi zlidšťuje. A rozumíme-li empirické části disertace jako příběhu, můžeme potom 

zpětně  nahlédnout  celou  disertaci  jako  příběh:  nejdříve  filosoficko-pedagogický  příběh 



badatelčina myšlení i s citovanými „druhými“, potom pedagogický akční příběh jako příběh 

badatelčina konání s „druhými“.

     Díky  adekvátním  výzkumným  nástrojům  dospěla  autorka  k významným  novým 

poznatkům. Uveďme alespoň tyto: možnosti zahájit čtení a psaní v cizím jazyce dřív než je 

zavedený úzus (tj. na začátku 4. třídy nebo na konci 3. třídy); nároky na učitele, zakládá-li 

počáteční čtení na vlastních textových materiálech, nikoliv na učebnici; nedostatečně řešený 

problém velmi  rozdílného  nadání  žáků;  uplatnění  vhodných  učebních  strategií;   dosažení 

žádoucí  komunikační  orientace  při  respektování  prožitkové  priority  učení.  K tomu 

poznamenávám:  je nutno si  uvědomit,  že  komunikativní  metoda,  která  často jednostranně 

zužuje cíl a obsah výuky na účelově pragmatickou komunikaci, je v současné době různými 

humanizujícími  trendy  překonávána,  např.  tzv.  kulturologickým  směřováním  cizojazyčné 

edukace.

     Autorka je si vědoma i úskalí a rizik aplikace waldorfské pedagogiky v cizojazyčném 

vzdělávání, ať jde o absenci učebnic, o neumělé zapisování textů určených ke čtení některými 

méně  výkonnými  žáky,  o  výuku  cizích  jazyků  třídním  učitelem,  nebo  o  respektování 

Rámcového  vzdělávacího  programu.  Autorka  se  dokázala  vyrovnat  s těmito  problémy  a 

přijmout cizojazyčné vzdělávání podle waldorfské pedagogiky pozitivně. Nicméně je nutno si 

uvědomit, že respektování RVP nemůže znamenat rezignaci na pedagogicko-antropologickou 

(tělesnou, duševní, duchovní) trojnost, tedy rezignaci na duchovní rozměr edukace.

      Disertační práce je svou vyváženou teoreticko-empirickou povahou vytvořena tak, že 

obohacuje,  rozšiřuje  a  prohlubuje  lingvodidaktickou,  zčásti  i  obecně  pedagogickou  teorii, 

přináší nové poznatky, které mají význam pro vzdělávací i širší společenskou praxi. Může též 

dobře posloužit jako východisko pro zpracování soustavného kompendia (studijní opory) pro 

studenty učitelských fakult a učitele jazyků waldorfských škol. Takový studijní materiál u nás 

dosud chybí.  O tom,  jak  je  potřebný,  svědčí  fakta  zjištěná  empirickým šetřením:  nikoliv 

bezproblémová připravenost učitelů cizích jazyků waldorfských škol.

     Doporučuji, aby disertační práce byla publikována.

     Závěr:

     Předložená práce Mgr. Kateřiny Dvořákové vyhovuje nárokům na disertační práci, proto ji 

rád doporučuji k obhajobě.

V Ostravě 31.5.2010                                                                   Prof. PhDr. Lumír Ries, CSc.
  


