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Předložená diplomová práce paní Aleny Kellerové si klade za cíl zkoumat výuku anglického 
jazyka na 2. stupni ZŠ waldorfského typu. Je strukturována do části teoretické a praktické 
v poměru přibližně 1:1. Teoretické pasáže uvádějí historické okolnosti a filosofické základy 
waldorfské pedagogiky a poskytují vhled do antroposofického pojetí jazyka a waldorfské 
metodologie jazykové výuky. Cílem praktické části byl popis specifických rysů výuky 
anglického jazyka na vybraných školách. K metodám použitým pro zpracování dat patří dále 
přímé pozorování vyučovacích hodin, rozhovory s vyučujícími a dotazníkové šetření mezi žáky 
se zaměřením především na postoje k výuce a zdroje motivace. Na základě výše uvedených 
skutečností se zdá, že práce nespadá svou povahou ani tak do oblasti oborové didaktiky, jako spíš 
pedagogické psychologie, snad i filosofie. Budeme-li ji posuzovat z hlediska nedidaktických 
kritérií, pak můžeme konstatovat, že dílčí cíle se podařilo naplnit velmi zdařile. Pokud bychom se 
ale drželi didaktického vymezení, pak si nemůžeme nevšimnout, že v teoretické části na výuku 
anglického jazyka odkazuje jen malá část textu. Pojednání o jazykové výuce se týkají spíše výuky 
mateřštiny, i když autorka správně uvádí, že ta je vzorem pro výuku cizích jazyků. Jisté je, že 
waldorfská pedagogika, přestože navrhuje zahájit výuku dvou jazyků již od 1. třídy, specifikou 
cizojazyčné výuky se podrobně nezabývá a praktická řešení ponechává na školách a vyučujících 
(osnovy a přípravy na vyučovací hodiny). Autorka uchopila dané téma s vědomím těchto 
východisek a to je zřejmě i důvodem, proč se místy odchyluje od vymezené problematiky, např. 
v 6. kapitole (hlavní rysy výuky cizího jazyka), otázka věku žáků (6.3). Praktickou část zahajují 
otázky, které předznamenávají směr výzkumu: zaměření na proces / produkt, charakteristické 
rysy hodiny anglického jazyka a zdroje motivace žáků. Autorka zde také zpřesnila volbu metody, 
rozhodla se v rámci daných kritérií srovnávat žáky a vyučující. Přestože pracovala s 
velmi malými skupinami, získala v nově nastavených podmínkách takové množství dat, které 
umožnilo následnou kvalitativní analýzu. Pozorování hodin v 6. a 8. třídě završila svým 
komentářem o stylu výuky, šetření motivačních charakteristik zpracovala do tabulek, doplnila 
citacemi z výpovědí žáků a shrnujícími komentáři vyučujících. Závěrem lze říci, že se jí v 
praktické části diplomové práce podařilo podat poměrně ucelený pohled na výuku anglického 
jazyka. Formální stránka práce je bezproblémová, kapitoly jsou přehledně členěny, jazykový 
projev je správný, stejně tak i citace a odkazy na literaturu.  
 
Diplomová práce byla řádně konzultována, celkový dojem z ní je velmi dobrý, což je i předběžně 
navržená známka. Doporučuji k obhajobě. 
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