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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A 

 

Slovní komentář: 

Práce pojednává o aktuálním a doposud zcela neprobádaném tématu a je podle mého názoru cenná 

hned z několika důvodů: (1) věnuje se alternativnímu školství se specifickým zaměřením na výuku 

konkrétního předmětu, (2) tím konkrétním předmětem je český jazyk, (3) analyzuje výukovou 

realitu českého jazyka na alternativní střední škole přímým pohledem do procesu edukace, (4) 

komparuje ji s výukou ve škole tradiční / standardní a (5) zaměřuje se na 3. stupeň, jenž stojí spíše 

na okraji zájmu badatelů. Jako výzkumný problém diplomantka vhodně zvolila výuku syntaxe jako 

nejsložitější jazykové roviny.  

Práce je přehledně a logicky strukturována, nejprve jsou v teoretické části představena specifika 

střední školy waldorfského typu a tradičního gymnázia obecně a pak z pohledu českého jazyka 

(opět na rovině obecné i přímo na rovině zkoumaných škol). Autorka v teoretickém výkladu 

vychází z poměrně širokého okruhu odborné literatury, teoretická část je tak dobře ukotvena, a to i 

v nejnovějších zdrojích – zvláště kazuistickém přístupu ke zkoumání kvality výuky v pojetí 

brněnské školy pod vedením doc. Janíka.  



Je třeba vyzdvihnout, že těžiště celé práce však tvoří část praktická, jež přináší výsledky vlastního 

výzkumu diplomantky. Autorka představuje metodologii výzkumu, následně popisuje participanty 

výzkumu a poté přistupuje k rozboru hospitovaných vyučovacích hodin na obou školách. Vhodně 

formuluje výzkumné hypotézy a postupuje zcela logicky, když si nejprve klade otázku, zda se na 

waldorfské škole ve výuce českého jazyka vůbec nějaké alternativní prvky vyskytují, a za 

předpokladu, že tato otázka bude zodpovězena kladně, chce zkoumat, nakolik jsou tyto postupy 

efektivnější než postupy aplikované ve škole tradiční. 

Práce přináší originální a velmi zajímavé výsledky, v závěru je autorka adekvátně interpretuje. Dle 

mého názoru by mohla jít v analýze jednotlivých vyučovacích hodin ještě hlouběji a více zkoumat 

samu podstatu výukových situací, jichž je svědkem – to by ovšem byla pak ještě více práce pro část 

„alterace“, na niž si v této fázi diplomantka z pochopitelných důvodů ambice nekladla (přestože 

v některých závěrech určité alterační prvky navrhuje). 

Ačkoliv je výklad logický, na s. 66 si nejsem jist formulací „(…) většinou je místo „uvědomění si“ 

upřednostňováno „procvičování“ – nejde při procvičování o uvědomování si významu obsahu? 

 

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy A 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 

Slovní komentář: 

I po formální stránce je práce zkorigována velmi pečlivě, přesto se drobná literní či jazyková 

opomenutí objevila (s. 71, 68, 66 nebo 56). 

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru  

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – český jazyk. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

Celkově jde o vysoce kvalitní práci, která představuje vhled do problematiky dosud neprobádané, a 

otevírá tak celé pole dalších výzkumných možností. Oceňuji poučený přístup, vysoký osobní vklad 

diplomantky a adekvátní postupy při získávání i interpretaci dat. Diplomantce velmi doporučuji 

zabývat se tématem hlouběji a dále je rozpracovat např. v doktorském studiu – mohlo by to být 

užitečné nejen pro další rozvoj didaktiky českého jazyka jako vědeckého oboru, ale také rozvoj 

praxe waldorfských a jistě také tradičních škol. 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Autorka na s. 67 konstatuje, že učitelka na waldorfském lyceu „nedostála Steinerovu 

přesvědčení, že skladba se učí nejlépe v rozhovoru“. Mohla by tento koncept představit 



více? Co je tím myšleno? 

4.2 Co si autorka z výzkumu v rámci DP odnesla pro svou vlastní pedagogickou praxi? 
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