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- Odkud čerpala autorka mediální obraz waldorfské pedagogiky
- Prosím autorku, aby představila některé zdroje, které jsou  o motivaci a rodičovské 

motivaci pro volbu školní dráhy dětí.

- Důležité téma, zřetelné zaujetí autorky tématem
- Za problematickou považuji nevyváženost teoretické části práce vzhledem k tématu. 

V podstatě celý text je orientován k waldorfské pedagogice, problematika 
rodičovské motivace je prezentována jen náznakem. Není tak představeno 
dostatečně ani téma, ani si autorka nepřipravila dobře základ pro empirickou sondu. 
V podstatě pak v závěrech (kromě jednotlivostí např. o věku rodičů) opakuje 
informace, které má již v mediálním obraze waldorfské pedagogiky. 

- Za cenné považuji, že se autorka zaměřila na prameny, dále pak její zdůvodňování 
otázek do dotazníku. Skoda však, že otázky jsou spíše uzavřené (směřují k ANO-
NE), vlastně nejcennější vhled do rodičovské motivace je umožněn spíše otázkami 
otevřenými. Pozn. Antroposofie s velkým A?




