
Vyjádrení školitele k dizertacní práci Mgr.Kateriny Dvorákové

Dizertacní práce Mgr. Kateriny Dvorákové "Výuka cizích jazyku v pojetí waldorfské

pedagogiky" je zajímavým príspevkem k odborným diskusím o transformaci ceského školství,

zejména jeho primárního stupne a to z hlediska cizojazycného vzdelávání v širším kontextu

snah o humanistické pojetí. Autorka analyzuje možnosti, event. meze rané výuky dvou cizích

jazyku v koncepci waldorfské pedagogiky s cílem prinést podnety a inspirace i pro ucitele

bežných škol. Ocenuji snahu o komplexní prístup k výuce cizích jazyku ve ctyrech rocnících

primární školy.

Velmi pozitivne hodnotím zdarilou strukturu práce, která odráží nejen komplexní

prístup k dané problematice, ale i promyšlenost jednotlivých aspektu - filozofických,

psychologických a pedagogických. Za kvalitní považuji také výzkumnou cást práce, která na

základe kvalitativních metod analyzuje vybrané prvky didaktiky cizojazycné výuky v prvních

ctyrech letech waldorfské školy. Vysoce hodnotím metodologickou úroven výzkumu, šíri

použitých metod - zúcastné pozorování, hloubkové rozhovory, kazuistika, analýza

dokumentu - a jejich triangulaci. Podstatnou roli ve výzkumu hraje reflexe vlastních

pedagogických zkušeností. Kvalitní je také interpretace zjištených dat vcetne príloh, které

dokumentují jednotlivé prístupy, metody a zpusoby práce s detmi ve waldorfském pojetí

výuky.

Práce je osobitou (velmi ctivou) výpovedí autorky, ze které je patrné velké vnitrní

zaujetí danou problematikou. Presto je autorka schopna zaujímat i kritické postoje a v záveru

práce diskutuje i nekteré problémy a rizika. Dizertace je výsledkem nekolikaleté systematické

práce v oblasti cizojazycné výuky a waldorfské pedagogiky. Dizertacní práci Mgr. Kateriny

Dvorákové považuji za kvalitní a inspirativní dílo, které je prínosem k rozvoji oborové

didaktiky v oblasti výuky cizích jazyku.

Doporucuji práci, nebo nekteré její cásti, k publikaci.

Mgr. Katerina Dvoráková pracovala po celou dobu studia samostatne a velmi

zodpovedne, na vysoké úrovni skládala všechny zkoušky. Má bohatou publikacní cinnost 

doma i v zahranicí. Je spoluautorkou rady ucebnic vcetne pracovních sešitu a prírucek pro

ucitele. V rámci doktorského studia absolvovala nekolik zahranicních pobytu (v rámci

Erasmus - Socrates) a úcastnila se nekolika mezinárodních konferencí.
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