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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 

Student zvolil toto téma na základě získání specifik výuky na souvislé  praxi  na Základní waldorfské 

škole v Jinonicích. Téma je aktuální, protože proniknout hlouběji do waldorfské alternativní výuky není 

zcela jednoduché. Cíl je jasně formulován, v dílčích cílech postrádám informaci, o jakou věkovou 

skupinu se ve výzkumu jedná. 

              
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou 

(odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

V teoretické části autor prokázal schopnost správně pracovat s odbornou literaturou. Rozsah uvedené 

literatury je aktuální, počet titulů je dostačující. Student se zabýval pouze tématikou, která je nutná pro 

vytvoření kvalitní praktické části. Vzhledem k obtížnosti proniknout do komunity waldorfských učitelů a 

k zanedbatelnému množství odborných literárních zdrojů, byl student nucen se zaměřit na porovnání obou 

škol z vlastního pohledu při výuce tělesné výchovy a z vlastních poznatků.    

          
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Autor formuloval 5 pracovních hypotéz, které korespondují s cíli. K zjištění cílů výzkumného projektu 

použil metodu pozorování u žáků i učitelů v 5. a 6. ročnících při pohybové výuce. Pro přesnost porovnání 

obou škol použil autor i metodu rozhovoru.         

      
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Metodika práce je vhodná pro potřeby získání kvalifikovaných informací. Logický je i postup práce. 

                         
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek aj.), 

zaměření a úroveň diskuse. 

Výsledky pozorování a získané informace jsou uvedeny verbálně. Autor porovnává mezi klasickou a 

waldorfskou školou pohybovou výuku, motivaci, hodnocení žáků, časovou dotaci,  materiální vybavení 

aj. Ověření dovedností žáků provedl dle testu UNIFITTEST. Výsledky testové baterie jsou přehledně 

uvedeny v tabulkách a grafech. Diskuse je věcná, logická, její rozsah a obsahová úroveň je dobrá. 

            
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy), přínos 

a využití výsledků. 

Závěry jsou formulovány jasně, stručně a v souvislosti se stanovenými cíli. Výsledky práce jsou 

zajímavé, překvapivé a nepředvídatelné.         

       
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, dodržení norem rozsahu 

práce, bibliografické citace apod.). 

Práce po stránce formální splňuje všechna požadovaná kritéria. Autor prokázal znalost dané problematiky, 

přestože proniknout mezi specifika waldorfské školy a mezi pedagogy není úkol jednoduchý.  

            



8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho informovanost 

o metodologii vědecké práce apod.). 

Celkově hodnotím tuto bakalářskou práci velmi pozitivně. Jazyková i stylistická úroveň je na dobrá, 

pouze na str. 31 – děti prováděli i běhaly je gramatická nepřesnost. 

 

                

Práci k obhajobě   doporučuji 

 

Návrh klasifikace: 

 

Otázky k obhajobě: 1)  Vysvětlete, proč je obtížné pro absolventa fakulty nastoupit do waldorfské školy. 

                                   2/  Upřesněte pojem Bothmerova gymnastika. 
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