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Předložená diplomová práce se zabývá problematikou výuky anglického jazyka 

v kontextu waldorfské základní školy. Jedná se o teoreticky relativně dobře zmapovanou 

a známou tematiku, avšak prostor pro odborně informovaný výzkumný vhled do 

procesů vyučování a učení se anglickému jazyku je v rámci waldorfské výuky úlohou 

nelehkou a jistě přínosnou. Je tudíž zřejmé, že si autorka zvolila zajímavé téma, které má 

potenciál přinést hodnotné informace pro ni samotnou, ale i odbornou a laickou 

veřejnost. 

 

 

V úvodu diplomové práce autorka uvádí vlastní motivaci k volbě tématu, což hodnotím 

jako pozitivní, a to zejména s ohledem na zjevný zájem autorky o waldorfskou 

pedagogiku. Dále pak stanovuje cíl práce: „I was interested in the continuation: what 

effects, if any, can be recognized after several years of learning. Therefore the objective 

of my thesis is teaching English as a foreign language in lower secondary classes“. Takto 

stanovený cíl práce lze označit za problematický: není v souladu s výzkumnými otázkami 

stanovenými na s. 40. práce, které se např. na téma kontinuity nezaměřují; jedná se 

tudíž spíše o kontext výzkumu, ne cíl. Následně autorka stručně prezentuje a zdůvodňuje 

strukturu práce – zde musím opět vyslovit výtku: struktura a obsah práce by měly být 

formovány dle precizně vymezeného cíle, ne dle toho, co autora či autorku zajímá, a to 

přestože opět oceňuji zjevný zájem o zvolené téma. V závěru úvodní kapitoly autorka 

opětovně představuje cíle práce, resp. praktické části práce: „My aim is to find out about 

the real processes of teaching English as a foreign language in Waldorf lower secondary 

schools, as well as the attitude of the Waldorf pupils to their English lessons and their 

sources of motivation.“ Je zřejmé, že takto formulované cíle jsou opět problematické: (a) 

odhalit komplexnost procesů výuky přesahuje možnosti jedné diplomové práce, autorka 

by se měla zaměřit na vybraný aspekt výuky a ten kvalitně prostudovat a výzkumně 

rozpracovat; (b) postoje žáků a motivace jsou témata disciplinárně hraniční, autorka jim 

věnuje jednu ze tří výzkumných otázek, ale v teoretické části práce jim není věnován 

žádný prostor; (c) cíle formulované v různých částech diplomové práce nekorespondují.  

 

Teoretická část práce sestává z šesti kapitol, které by měly sloužit jako kontext, resp. 

teoretická základna pro následné výzkumné šetření. Jak jsem již zmínila, struktura a 

obsahová náplň kapitol by měly souviset s jasně stanoveným cílem diplomové práce a 

cílem výzkumného šetření, a to v rámci výuky anglického jazyka. Celá teoretická část 

práce působí spíše jako „vyprávění“ o waldorfské pedagogice, výuce cizích jazyků je 

vlastně věnována pouze poslední kapitola, kterou navíc nelze označit za oborově 

didakticky dobře odborně zpracovanou. Obecně musím bohužel konstatovat, že celá 



teoretická část práce nevykazuje známky odborného textu, jakým by diplomová práce 

měla být. Celé kapitoly jsou rozpracovány bez odkazů na odbornou literaturu. Navíc 

zřejmá snaha autorky zahrnout do práce „vše“ vede k povrchnosti a často až 

zavádějícímu obsahu jednotlivých kapitol (tento problém by nenastal, pokud by byla 

práce zaměřena specifičtěji, jak jsem již zmínila výše).  

Kromě těchto zásadnějších výtek lze v teoretické části identifikovat celou řadu dalších 

problematických aspektů, např.: 

- U kap. 1, 3, 5 a 6 pravděpodobně chybí úvodní text, tj. vysvětlení role obsahu 

jednotlivých kapitol ve vztahu k cílům práce. 

- S. 9: „Since then [reform movement], the education has been learner-centred.“ – 

dovoluji si vyjádřit přesvědčení, že takový výrok není obecně platný ani v dnešní 

době, natož např. v období První republiky. 

- S. 9: „As a child, he [Steiner] did not like learning at school and was bored there.“ 

– obdobných výroků bez odkazů na literaturu je v práci celá řada, akceptuji jejich 

možnou pravdivost, ale jejich relevance k tématu výuky anglickému jazyku ve 

waldorfské škole není zřejmá a bez odkazu na odborné zdroje nelze výroky 

tohoto typu uvádět. 

- Kap. 2.4.1: není jasné, zda se jedná o vývoj dětí obecně či o pojetí vývoje v rámci 

waldorfské pedagogiky (příp. obé), opět chybí odkazy na odborné zdroje. 

- 2.4.2: jaký je důvod uvádět motta k jednotlivým vývojovým fázím ve zvláštní 

kapitole čítající necelou jednu stranu textu, navíc opět bez podpory odborných 

zdrojů. Nově se zde vyjevuje např. zmínka o problematice temperamentu. 

- Kap. 3 celou vnímám jako problematickou, autorka se správně blíží k tématu 

výuky ve třídě, k cílům, metodám, principům atd., avšak opírá se zde o dva zdroje 

a zbylý obsah kapitol je značně povrchním pojednáním o různých aspektech 

procesů vyučování a učení se. „Zlatá pravidla waldorfské pedagogiky“ na s. 21 

jsou jistě zajímavá, ale bylo by nadmíru vhodné konzultovat i jiné teoretické 

zdroje, tj. nezakládat teoretická východiska na výsledcích jednoho projektu 

zaměřeného na plánování výuky. 

- Kap. 4 zaměřená na aktéry vyučovacího procesu nedisponuje ani jediným 

odkazem na odbornou literaturu, možná i z toho důvodů postrádám např. 

rozpracování rolí učitelů, nejen pojetí „učitele jako umělce“. 

- Kap. 5 je sice zajímavá, avšak opět by bylo vhodné nastudovat více odborných 

zdrojů, tyto konfrontovat a zvážit nakolik jsou tato témata důležitá pro práci, 

jejímž cílem je výuka anglického jazyka. 

- Kap. 6 je kapitolou stěžejní, tzn. zaměřuje se na výuku anglického jazyka, 

vykazuje bohužel mnohé již výše zmíněné problémy + kap. 6.1 – u obecných cílů 

VCJ chybí odkaz na komunikační kompetenci jako cíle definovaného 

v zahraničních i českých kurikulárních dokumentech; kap. 6.2 zabývající se 

hlavními znaky výuky anglického jazyka bohužel není primárně zaměřena na 

principy VCJ, jejich klasifikaci a oporu v teorii, což se negativně projevuje v jejím 

zpracování (např. míšení osovojování /acquisition/ a učení se /learning/ jazyku, 

chybí oborově didaktická východiska, např. zdůvodnění mnoha výroků typu 

„…rhythm helps to remember…“ a jiných obdobně vágních vyjádření o procesech 



vyučování a učení se cizím jazykům). Kap. 6 obsahuje celou řadu dalších 

nepřesností, které přesahují možnosti tohoto posudku, jedná se o výroky, které 

autorka jistě myslí dobře, avšak neprokazuje jejich užíváním odborný vhled do 

zvolené problematiky, tj. neprokazuje schopnost s oporou o didaktiku AJ vysvětlit 

a obhájit jednotlivé aspekty výuky cizích jazyků (např. výrok, že k udržení 

pozornosti žáků má učitel dělat humorné jazykové chyby). 

- Autorka jen částečně ovládá odbornou terminologii pedagogickou, ale i 

terminologii DCJ (DAJ). 

- Absentuje závěr teoretické části práce, který by měl sloužit jako shrnutí její hlavní 

linie a východisko pro část výzkumnou. 

Celkově tedy musím konstatovat, že ve výběru prezentovaných informací nebyla 

diplomantka selektivní, naopak zahrnula téma waldorfské pedagogiky velmi široce, což 

zapříčinilo povrchnost mnohých kapitol. V tomto typu práce by měl autor prokázat 

schopnost opřít se o kombinaci vícero relevantních zdrojů, tyto kriticky analyzovat, 

syntetizovat a obohatit je o vlastní porozumění, interpretace a přehledná shrnutí, která 

by měla sloužit jako základ pro následující praktickou část.  

 

Výzkumné šetření, které tvoří obsahovou náplň praktické části práce, je označeno jako 

dvě případové studie – již zde dochází k pochybení, neboť realizace výzkumné sondy 

nesplňuje požadavky případové studie, je zřejmé, že autorka nestudovala zdroje týkající 

se realizace takto komplexního výzkumu, např. Yin, 1994 či Stake, 1995. Jednotlivé 

výzkumné otázky formulované na str. 40 nekorespondují s cíli diplomové práce 

uvedenými v úvodní kapitole (již diskutováno). Na s. 41 práce pak autorka uvádí, že bude 

realizovat pozorování „over a longer period of time with the objective to compare the 

two school years“, čímž se svým způsobem opět navrací k avizovanému cíli o roli 

kontinuity (zde by však bylo potřeba pracovat s dosaženou úrovní komunikační 

kompetence žáků, což autorka nečiní). Akcent výzkumného šetření není tudíž příliš v 

souladu s východisky zpracovanými v teoretické části práce. 

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou cíle práce (výzkumu) neuspořádané a tomu odpovídá 

i jejich zpracování. Autorka využívá různé techniky sběru dat, avšak ohledně práce s nimi 

je diskutabilní: 

- Pozorování výuky: přestože autorka avizuje dlouhodobé pozorování výuky, zdá 

se, že bylo realizováno jedno pozorování výuky v každé třídě. Autorka 

nepracovala s žádným nástrojem sběru dat, tj. např. observačním archem pro 

zachycení aspektů výuky v ohnisku autorčina zájmu. Autorka naopak přistoupila 

pouze k nestrukturovanému popisu hodin. Na základě návštěvy dvou hodin nelze 

vyvozovat na „desrcription of main features“, tj. zobecňovat pozorovanou 

realitu.  

- Dotazníkové šetření: jak již bylo zmíněno, zdá se, že autorka nenastudovala 

problematiku tvorby dotazníku, ani motivace žáků. Kapitola 9.2, která se týká 

extrinsické a intrinsické motivace, je tudíž značně zavádějící (jako vnější motivaci 

autorka vnímá např. odpovědi žáků na otázku, zda se domnívají, že se jim „bude 

hodit“ anglický jazyk v budoucím životě; vnitřní motivaci pak autorka odhalovala 

otázkami uvedenými na s. 56, tab. 2 – nejen že otázky v tabulce nekorespondují 



s otázkami v dotazníku, tyto otázky navíc nelze s vnitřní motivací přímo spojovat, 

tj. „Máš kamarády v tradiční škole?; Diskutuješ o škole?; Máš rád hodiny 

anglického jazyka?“. Následující typy oblíbených aktivit žáků lze jen stěží 

považovat za validní, a to např. z důvodu jejich nabídky v dotazníku – na jakých 

teoretických východiscích autorka tento výběr staví?  

- Rozhovor s učiteli: v práci jsem bohužel nedohledala strukturu rozhovorů, ani 

jejich specifický cíl. Přestože považuji výroky učitelů za zajímavé, nejsem schopna 

identifikovat jejich relevanci k výsledkům výzkumu. 

V neposlední řadě musím poukázat na chybějící triangulaci a interpretaci dat. Příčinou 

může být již zmíněné nesprávné uchopení cílů závěrečné práce / výzkumu, včetně 

zpracování teoretické části práce, tzn. že formulace výzkumných otázek, nástroje sběru 

dat a tudíž i jejich povaha vlastně jejich triangulaci a interpretaci neumožňují.  

 

Po stránce formální práce částečně splňuje požadavky akademického textu. Záporně 

hodnotím schopnost autorky opřít se o dostatečné množství odborných zdrojů a 

pracovat s nimi zodpovědně (seznam literatury je relativně stručný, navíc nejsou 

všechny zdroje konsistentně v textu užívány + naopak zdroj Steiner, Phil, na kterém je 

založena celá kap. 2.2 v seznamu literatury chybí; není dodržována citační norma, tj. 

chybí vročení, čísla stran, delší citace nejsou psány velikostí písma 10 atd.). Kvalitu 

jazykového a technického provedení naopak hodnotím pozitivně, jen ve výjimečném 

případě text obsahuje drobné jazykové nedostatky, resp. překlepy (s. 31: „…are usually 

are not divided…“). 

 

 

Při celkovém pohledu na tuto závěrečnou práci a její strukturu postrádám schopnost 

autorky shromáždit kvalitní teoretickou oporu pro diskutovanou problematiku a tu 

následně zpracovat, tj. zdroje prostudovat, kriticky je analyzovat, kontrastovat a 

v neposlední řadě formulovat argumenty a závěry odpovídající zaměření vlastní práce. 

V rámci výzkumné části práce autorka neprojevila schopnost se s tímto úkolem vyrovnat 

a získat data hodnotná pro svou vlastní budoucí pedagogickou praxi, ale i odbornou 

veřejnost.  

Předložený text bohužel není na dobré odborné úrovni, přesto však musím kvitovat 

zjevný zájem autorky o danou problematiku a pravděpodobně i čas a energii, kterou 

autorka do studia waldorfské pedagogiky investovala. Jako nešťastný tedy vnímám 

především přístup ke zpracování závěrečné práce, což z pozice oponenta nejsem 

schopna objektivně vyhodnotit. Proto, i přes zřejmé nedostatky předložené práce, 

ponechám závěrečné rozhodnutí vedoucí/mu práce. Dále pak považuji za stěžejní 

kvalitní (tj. odborně teoreticky připravenou) obhajobu závěrečné práce. 

 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci Aleny Kellerové k obhajobě a 

navrhuji celkové hodnocení 

dobře. 

 

V Praze dne 26. 8. 2013     Mgr. Klára Kostková, Ph.D. 


