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Úvod 

V této práci se zabývám vzděláváním učitelů waldorfských škol, jejich 

požadavky, potřebami a praxí. Důležitost tématu vidím v odlišnostech mezi 

pregraduálním (vysokoškolským) a waldorfským vzděláváním. Na základě absolvování 

vysokoškolské praxe ve waldorfské mateřské škole jsem si uvědomila, že waldorfské a 

běžné vzdělávání je značně odlišné. K tomuto poznání jsem došla srovnáváním své 

školní zkušenosti a zkušenosti z praxe a studia literatury.  

 Po několika neformálních rozhovorech s učitelkou mateřské školy jsem dospěla 

k závěru, že by bylo přínosné zmapovat situaci vzdělávání waldorfských učitelů a jejich 

praxe, neboť odlišnosti přetrvávají i ve vzdělávání dospělých osob. V této práci se 

zajímám o waldorfské vzdělávání a zároveň o pregraduální vzdělávání, které je 

nezbytné pro každého učitele. Waldorfský učitel musí splnit legislativní podmínky  

k výkonu profese učitele a zároveň se vzdělávat ve waldorfské pedagogice a 

antroposofii. Tato dvojí povinnost mě vedla k zamyšlení, jak waldorfští učitelé vnímají 

své vzdělávání.  Pro výzkumnou práci jsem si jako respondenty zvolila učitele 

waldorfských základních škol. Neboť se domnívám, že nejvíce waldorfských učitelů 

působí na základních waldorfských školách. 

Cíle práce jsou:  

- Popsat a porozumět charakteristikám práce a vzdělávání waldorfských učitelů.  

- Identifikovat potřeby vázané k práci a vzdělávání waldorfských učitelů. 

To znamená, že na základě odborné literatury, hodlám popsat vzdělávání  

v oblasti waldorfské pedagogiky i běžného vzdělávání a pomocí výzkumného šetření 

poznat subjektivní postoje a názory waldorfských učitelů na jejich vzdělávání (běžné i 

waldorfský proud) a jeho dopad na práci učitele. 

Součástí výzkumné části je také zmapování potřeb, jež jsou ke vzdělávání a 

práci waldorfských učitelů vázané. Zaměřuji se na potřeby, jež jsou saturované, ale i 

potřeby nesaturované. Na základě určených cílů práce vzniká teoretická část a 

výzkumné otázky, které se v empirické části zaměřují na konkrétní poznání těchto jevů. 
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Určené cíle mě vedly ke stanovení tří výzkumných otázek. 

VO1: Jak se antroposofie promítá do reálného pojetí práce učitele?  

VO2: Jak je waldorfský učitel vzděláván? 

VO3: Jaké potřeby pociťují waldorfští učitelé v souvislosti se svou prací a 

vzděláváním? 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část obsahuje 

základní pojmy pojící se s tématem práce. Informace uvedené v této části jsou vybrány 

na základě studia české i cizojazyčné literatury, využívám také internetových zdrojů. 

 První kapitola složená z dalších podkapitol se zabývá pojmem učitel v obecné 

rovině a jeho pregraduálním vzděláváním. Reflektuji zde i různé tradice zabývající se 

učitelským vzděláváním. 

 Pro pochopení činnosti waldorfských učitelů se ve druhé kapitole zaměřuji na 

popis východisek waldorfské pedagogiky a jejího zařazení mezi školské alternativy. 

Uvádím vysvětlení pojmů antroposofie, alternativní školy, waldorfská škola a 

waldorfská pedagogika a specifika této pedagogiky. Povinností cítím zmínit se o „otci“ 

antroposofie Rudolfovi Steinerovi. 

 Třetí kapitola a její podkapitoly se orientují přímo na popis pojmu waldorfský 

učitel, vzdělávání waldorfských učitelů a požadavky, které jsou na učitele kladeny. 

Popisuji zde aktuální vzdělávací možnosti, nabídku kurzů, seminářů a sebevzdělávání. 

 První kapitola empirické části obsahuje popis metody výzkumu, prostředí a 

výzkumného vzorku, sběru dat a jejich zpracování. Zmiňuji se i o etickém rozměru 

výzkumu. Následují výsledky výzkumu a odpovědi na výzkumné otázky. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Učitel 

Průcha, Walterová &Mareš definují učitele jako: „ Jeden ze základních činitelů 

výchovně- vzdělávacího procesu. Profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, 

spoluodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu.“ (1995, s. 

242).  Zároveň se však Mareš (1996) proti této definici vyhrazuje tvrzením, kdy uvádí, 

že takto stanovené definování učitele způsobuje zúžení prostoru pro samostatnost, 

tvořivost a originalitu učitelovy práce. Nedílnými součástmi žákova utváření a úspěchu 

je žák samotný, rodina a podmínky, ve kterých se vyskytuje. Učitel není vnímán pouze 

jako osoba předávající teoretické znalosti získané vlastním studiem, ale také plní funkci 

stimulátora, koordinátora, organizátora a konzultanta. Má mít schopnost rozeznávat 

potřeby žáků a snažit se je naplnit (Střelec, 1994). V podobném duchu pokračuje 

Blížkovský, jenž význam učitele vidí v jeho usilování o: „rozvoj životní aktivity 

vychovávaných. Výchova má vývoj člověka podněcovat, kultivovat.“, „ Výchova je 

cílevědomé rozvíjení člověka člověkem.“ (1997, s. 29). 

Učitel je tedy osobou, jež není pouze pedagogickým odborníkem předávajícím 

tvrdá fakta svým studentům, nýbrž i osobností, která společně s rodinou a společností 

pomáhá utvářet lidskou bytost dítěte. Zaměřuje se nejenom na odborné znalosti, ale i na 

způsob předávání informací a rozvoj svého svěřence. 

Z uvedených definic pojmu učitel usuzuji, že kvalitu učitelovy práce a jeho 

působení ovlivňuje mnoho faktorů, mezi něž řadím návyky, postoje, motivy, 

přesvědčení, potřeby, dovednosti a znalosti atd. 

V této práci se zaměřuji především na vzdělávání učitele, pro následující oddíl si 

tedy vybírám popis a vysvětlení pedagogických dovedností a znalostí učitelů, které by 

měly být během učitelského vzdělávání předávány a rozvíjeny. 

Uvědomuji si, že tyto znalosti a dovednosti  nejsou získávány pouze intenzivním 

studiem na vysoké škole, ale je nutné je rozvíjet během celého života.  

Šimoník (2005) i Kyriacou (1996) se shodují, že učitel není hotovým 

„produktem“ po dosažení vysokoškolského titulu. Po absolvování pedagogického 

vzdělání jej čeká soustavná práce na sobě samém. 
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Švec (2005) autory doplňuje, mluví li o době, kdy učitel působí ve své profesi a 

neustálými „experimenty“ v praxi vyvrací či potvrzuje teorii získanou studiem odborné 

literatury. Těmito „experimenty“ získává a rozvíjí své pedagogické znalosti. 

Pedagogické znalosti dělí: 

Z hlediska formy- zahrnuje sem teoretické znalosti jako jsou pojmy, teorie atd., znalosti 

o vhodných postupech a reakcích. 

Z hlediska jejich uvědomění si subjektem- vyjádřené a skryté. 

Z hlediska zaměření znalostí- znalosti prostředí, pedagogické reality, znalosti vlastního 

pedagogického jednání. 

Znalosti a dovednosti učitele nejsou pouze teoretického rázu, získané studiem, 

zájmem o různé problematiky, schopnost aplikovat je do výuky, ale jsou to také znalosti 

sama sebe, svých schopností, možností a schopnost sebereflexe (s. 16-17). Kyriacou se 

s autorem shoduje, když mluví o dovednostech: „Získávají se výcvikem a praktickým 

působením.“ (1996, s. 17). 

Dále autor uvádí, že zdokonalování dovedností může pomoci např. hospitace u 

jiných učitelů a následná sebereflexe. Skrze pozorování kolegy si lze uvědomit, co je 

dobré ve své práci vylepšit, zamyslet se nad smyslem svého konání. Přínosem je i 

uvědomění si nedostatků druhého a vyvarování se jim. Dobré je toto pozorování sdílet 

s osobou, jejíž práce je pozorována, poznatky a případná diskuze mohou být 

obohacující pro obě strany. Tato pozorováni mohou učiteli pomoci překonat rutinu 

vyučování. 

1.1.  Soudobé vzdělávání učitelů 

 Tato kapitola pojednává o pregraduálním vzdělávání učitelů s akcentem na vývoj 

vzdělávání v posledních letech. Zaměřuji se na popis trendů ve vzdělávacím systému a 

obsah pedagogického studia. V podkapitolách se záměrně zaměřuji na vysvětlení 

legislativních bodů týkajících se podmínek k vykonávání profese učitele. Záměrem této 

kapitoly není podat hluboký vhled do předmětového složení pedagogického studia, 

nýbrž celistvě nastínit situaci posledních let. 

V současné době jsou trendy vzdělávání zaměřeny na zvyšování kvality ve 

vzdělávacím systému. Snaha je dosáhnout nejvyšší kvality v mnoha částech tohoto 

systému, jenž by měl plynule fungovat a vyrovnat se vzdělávacím systémům západních 

zemí. 
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 Konkrétní trendy popisuje a rozvádí Spilková (2010). Vzdělávání učitelů je 

ovlivněno požadavky na kvalitu vzdělávání, kvalitní školu, kvalitní výuku. Klíčovým 

tématem vzdělávání je ve většině zemí kvalita vzdělávání, které lze dosáhnout pomocí 

kvalitních škol, kvalitní výuky na školách a především kvalitními učiteli.  

Uvedené body chápu tak, že systém vzdělávání kontroluje kvalitu školy, určuje 

a ovlivňuje trendy ve vzdělávání, které se dotýkají kvality učitele. Při vhodném 

nastavení umožňuje naplňovat znaky kvalitní školy a umožňovat jí plynulý provoz. 

Znaky kvalitní školy jsou: jasná filozofie školy, kvalitní systém řízení školy, kvalitní 

učitelský sbor, kvalita výuky, autenticita školy (Spilková, 2010, s. 11-13). 

Dle mého názoru je kvalitní výuka přímo spojena s kvalitním učitelem, který ji 

skrze své znalosti a dovednosti utváří, a také s kvalitou školy, která dává možnost 

učiteli své kvality projevit a uvést do výuky. 

Pokusila jsem se toto tvrzení shrnout v obrázku, na němž se snažím ukázat 

propojenost jednotlivých témat, která se navzájem ovlivňují a jsou na sebe vázána. 

 

Obrázek č. 1.:Schéma trendů ve vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Pregraduální vzdělávání 

Jak jsem se již zmínila, ve vzdělávacím systému je kladen důraz na kvalitu. 

Kvalitní vzdělávání by mělo být, dle legislativy České republiky, součástí přípravy 

každého učitele. Uvědomuji si, že pregraduální vzdělávání je pouze jednou částí vývoje 

a vzdělávání učitele. Je obdobím, které přímo směřuje studenta učitelství k dosažení 

oprávnění učit. Ve stručnosti uvádím vývoj učitelské dráhy a hlouběji se zabývám 

pregraduálním vzděláváním a zákonem k němu vázaném. Myslím si, že skrze uceleně 

Vzdělávací systém 

Kvalitní výuka 

Kvalita školy Kvalitní učitel 
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pojaté podmínky pro výkon učitelské profese je možné dosáhnout kvality učitele a 

vzdělávání. 

Součásti celku vývoje učitele jsou již představy a očekávání od učitelské 

profese, které budoucí student učitelství má a vytváří si je již před nástupem na vysokou 

školu. Na toto období navazuje pregraduální vzdělávání, které by mělo připravovat 

studenta i pro další rozvoj a vzdělávání (Šimoník, 2005). 

Autor se dále zmiňuje o tom, že dosažení plné učitelské způsobilosti nepřichází při 

studiu vysoké školy ani v krátké době po jejím absolvování. 

Dovolím si tvrdit, že i přes všechny kvality, které učitel musí mít a může je 

získat mnoha cestami, je stále pro jeho výkon nezbytná legislativní podmínka 

absolvovaného pregraduálního studia pedagogicky zaměřeného. 

Vzdělávání učitelů je shrnuto v koncepci učitelské přípravy. Tato koncepce 

odpovídá na otázky, co se má učitelům v rámci jejich vzdělávání předávat za vědomosti, 

jaký poměr má být mezi předáváním teorie a praxe a jakou hloubku odbornosti zvolit. 

Učitelskou přípravu mají tvořit čtyři složky. 

„ 1. Odborně předmětová (aprobační předměty); 2. pedagogicko-psychologická; 3. 

praktická (nácvik dovedností); 4. všeobecný základ.” (Průcha, 2000, s. 137). 

Dále autor zdůrazňuje, že znalosti, které učitel musí ovládnout, jsou shrnuty 

v modelech profesní kompetence učitele. 

Během září 2012 byla přijata novela zákona o pedagogických pracovnících, 

která tyto podmínky na kvalifikaci upravila a zjednodušila. V následujících kapitolách 

se pokusím popsat hlavní kvalifikační podmínky, jejichž splnění umožňuje učit na 

základních školách. 

Zdrojem mi je Aktuální znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 

2012. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů. 

Jak je uvedeno v § 2 Zákonu č. 563/2004 Sb., odstavec 1, pedagogickým 

pracovníkem je: 

 

(1)„… ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálněpedagogickou 

nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým 

uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu…“ 
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Předpisy se přímo vztahují na učitele základních škol, kteří by měli mít určité 

předpoklady, které jsem popsala v předešlých kapitolách a předpoklady, které uvádí 

zákon. Jsou to například: způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní 

způsobilost, prokazatelná znalost českého jazyka (Zákon č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů). 

 

1.1.1.1. Vzdělávání učitelů základních škol 

Základní škola je klasicky dělena na první a druhý stupeň. První stupeň pokrývá 

první až pátou třídu, druhý stupeň pokrývá šestou až devátou třídu. Kapitolu dělím na 

dvě menší podkapitoly z důvodu odlišnosti požadavků na vzdělání pro každý stupeň. 

Vzdělávání učitelů prvního stupně 

Hlavní podmínkou pro možnost vyučovat na prvním stupni (1. až 5. třída) 

základní školy je úspěšné absolvování magisterského stupně vysoké školy. Titul musí 

být získán ze studia specializovaného na první stupeň základní školy, studia v rámci 

celoživotního vzdělávání zaměřeném na první stupeň základní školy.  Dalšími 

možnostmi jsou studia magisterského stupně zaměřená na všeobecně-vzdělávací 

předměty druhého stupně základní školy a všeobecně- vzdělávací  předměty střední 

školy. Musí však být doplněna o vzdělání v rámci celoživotního vzdělávání zaměřeného 

na první stupeň základní školy. Pro výuku tzv. výchovných předmětů jako jsou výtvarná 

výchova, hudební výchova, je možné nemít doplněné vzdělání o specializaci na první 

stupeň, má li učitel magisterský diplom z přípravy učitelů základních uměleckých škol 

(Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů). 

Vzdělávání učitelů druhého stupně 

Nezbytností pro možnost učit na druhém stupni základní školy je splňovat 

podmínku dosažení magisterského stupně vzdělání. Vzdělání může být zaměřeno na 

druhý stupeň, nebo může být doplněno o zaměření na druhý stupeň. Dále je možné 

vyučovat na druhém stupni, má li učitel magisterské vzdělání zaměřené na první stupeň 

či odborné vzdělání, odpovídající povaze vyučovaných předmětů na druhém stupni 

(Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.). 
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1.2. Učitel z hlediska pedagogických tradic 

K naplnění  kvalit ve vzdělávání se pojí nutnost znát odpovědi na otázky Jakým 

způsobem má být učitel vzděláván? A co má v konečné fázi znát a dokázat? 

(Blížkovský, 1997).  

Odpovědi na tyto otázky se týkají pregraduálního vzdělávání, neboť s odkazem 

na autory uvedené v kapitole 1. 1. se domnívám, že konečná fáze u vzdělávání učitele 

neexistuje, mluvíme li o něm v kontextu celoživotního učení.  

Hlavními koncepcemi, které dle Blížkovského odpovídají na položené otázky, 

jsou: 

 

a) Koncepce vědní soustřeďují pozornost k otázce, co má učitel teoreticky znát. 

b) Koncepce činnostní (praxeologické) se orientují na profesionální výcvik a vymezují, co má 

učitel prakticky umět. 

c) Koncepce osobnostní (axiologické) akcentují orientace vychovatelské osobnosti a další 

osobnostní předpoklady pro výchovu. 

d) V soudobé pedeutologii převládají ovšem koncepce usilující o vyváženou funkční syntézu a 

integraci učitelského vzdělávání (Blížkovský, 1997, s. 278). 

 

S těmito koncepcemi jsou, svým zaměřením, těsně spjaté teorie o vzdělávání 

učitelů, které uvádí dvojice autorů Zeichner a Liston. 

Z uvedených informací lze usoudit, že soudobé vzdělávání je systémem 

složeným z mnoha částí, které se navzájem ovlivňují. Vzdělávání by nemělo být 

založeno pouze na předávání a osvojení teoretických znalostí, nýbrž na spojení teorie a 

praxe. Pro funkčnost celého systému vzdělávání je nezbytná jednotná a ucelená 

koncepce vzdělávání učitelů, která pomůže zajistit naplnění kvalit vázaných na 

vzdělávací systém. 

Na našem území je dle Šimoníka (2005) postrádána ucelená koncepce 

učitelského vzdělávání a zároveň chybí i program celoživotního rozvoje učitelů. Za vinu 

to klade neucelenosti pedagogického výzkumu. 

V následujících odstavcích se pokusím popsat čtyři hlavní pedagogické tradice, 

které ve své publikaci uvedla dvojice autorů Zeichner a Liston. Zaměřuji se zde na 

popis učitele, jakožto osobnosti, na způsob vzdělávání učitele a snažím se stručně 
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shrnout, jak by měl vypadat dobrý učitel z hlediska následujících tradic. Uvědomuji si, 

že uvedení autoři nejsou jedinými, kteří se tématem zabývají, existují i další klasifikace 

pojetí učitelské práce, viz koncepce Blížkovského. Zmiňuji zde i názorové spojení 

s Bertrandem. 

Největší významnost přisuzuji kapitole informijící o tradici akcentující rozvoj, 

do které se řadí waldorfská pedagogika. Uvedená tradice je dále rozváděna myšlenkami 

Steinera i Stockmeyera. 

 

1.2.1. Akademická tradice 

Akademická tradice je dle práce Zeichnera a Listona (1990) v rozporu 

s nedostatečným vzděláváním učitelů a toto vzdělávání nazývá povrchním, s nízkou 

intelektuální hodnotou.  Učitel má být podle akademické tradice vědcem a dobře 

připraveným specialistou, který bude tyto vlastnosti dál předávat. Zastánci této teorie 

vyzdvihovali myšlenku, že vše co se učitel má naučit, se naučí ve škole. Učitel má být 

podporován ve své intelektuální činnosti, má být odborně vzdělán, ale zároveň má 

uchovávat úctu k tomu, co je mu předáváno. Z tohoto důvodu je příprava učitelů 

přesunuta na půdu univerzit a vysokých škol, kde mohou být učitelé soustavně a 

kvalitně vzděláváni. 

Bertrand (1998) potvrzuje pohled zastánců akademické tradice, když mluví o 

nízké úrovni v rámci vzdělávání a potřebě tento jev změnit. 

Pokračuje v tvrzení, že tato nedostatečnost a nízká kvalita vzdělávání a následně 

kulturnosti studentů plyne z předčasné specializace, kdy není brán v potaz fakt, že 

některé poznatky je vhodné předávat ve chvíli, kdy je na ně student učitelství připraven 

a je schopen je pochopit. 

Podstata akademického vzdělávání je v kvalitní přípravě učitele, kdy kvalitním 

se učitel stává ve chvíli, kdy výborně ovládá obsah toho, co má vyučovat. 

1.2.2. Sociálně dovednostní tradice 

Tradice, která na základě víry v sílu vědy vytváří principy učitelského 

vzdělávání.  Tato tradice vychází z podrobného výzkumu, kdy na základě stanovení a 

popisu vlastností a dovedností ideálního učitele, vědci vytvořili program vzdělávání 

učitelů. Přístup zaměřený na vzdělávání učitelů zdůrazňuje získávání specifických a 

pozorovatelných dovedností, které jsou spojeny s výukou dětí.  Vzdělávání učitele má 
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být postaveno na vědeckých základech. Učitel zde rozvíjí dovednosti, jež mu umožňují 

správně vyučovat (Zeichner & Liston, 1990).  

Dobrý učitel je zde osoba, která ví, co učí, zvládá třídu a její skupinovou 

dynamiku a rozvíjí své sociální dovednosti. Na rozdíl od akademické tradice se zde 

příprava učitele zaměřuje nejenom na teoretické předávání znalostí, nýbrž i na část 

praktickou a na způsoby, jak učivo dětem předávat. Tato tradice stojí na sociálních 

dovednostech. 

1.2.3. Tradice akcentující rozvoj 

Zeichner a Liston (1990) tvrdí, že tato tradice má kořeny ve studiu dítěte. 

Pokračují tím, že školní vzdělávání by mělo být založeno na vědeckém určení, co 

v jakou dobu děti učit. Výuka má být řízena dle dětského rozvoje, podle pozorného 

pozorování a zkoumání dětského chování. Na základě přirozeného rozvoje žáka má být 

určeno, co má být předmětem učení žáka i učitele.  

Učitel by měl být kreativní a zároveň chápat osobnost žáků, jejich chování a 

vývoj. Pouze ti učitelé, kteří porozumí vývojové/rozvojové  filozofii a hluboce ji 

chápou, mohou vnášet její ideály do praxe. 

Zastánci této tradice často kritizovali vzdělávací instituce pro mechanické 

předávání vzdělání. Tvrdili, že tyto metody učitelské přípravy vedou k dalšímu 

mechanickému učení a učení bez vášně.  

Učitel má být dle Zeichnera a Listona (1990) zároveň učitelem-přírodovědcem, 

učitelem-umělcem a učitelem-výzkumníkem. Učitel-přírodovědec má být schopen 

pozorovat dětské chování a podle něj orientovat osnovy výuky a dění ve třídě. Má být 

schopen řídit výuku dle vývoje dítěte a jeho zájmů. 

Hlavním bodem vzdělávání učitelů je schopnost řídit činnosti na základě 

pozorování žáků. 

Učitel-umělec má být schopen, na základě porozumění vývoje dětské osobnosti, 

podněcovat děti k učení. Učitel zde vytváří stimulující prostředí, ve kterém s péčí 

provází žáky vzděláváním. 

Jako umělec, má mít učitel zkušenosti s tancem, divadlem, výtvarným uměním, 

vyprávěním příběhů.  Učitelská příprava má obsahovat výše jmenované aktivity a má 

být doplněna sociálními kontakty. Zeichner a Liston (1990) se shodují s myšlenkami 

Rudolfa Steinera v bodě, kdy oba tvrdí, že není třeba formálního vzdělávání pro učitele 

zaměřeného tímto směrem. Důležitá je dle něj plnost života vyučujícího, osvobození se 
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od sebe-vědomí (chápu jako nezdravou formu, která může spíše limitovat ve vývoji) a 

vnímání reality světa. 

Učitel-výzkumník má zkoumat stará pravidla v novém světle, má být horlivý a 

ostražitý. Jeho studijním zdrojem se má stát svět, stejně tak i knihy a vědecké zdroje. 

Nezbytností je otevřená mysl. 

Tato tradice se týká alternativ ve vzdělávání, převážně waldorfského vzdělávání, 

které je obsahuje v mnoha směrech stejné cíle a způsoby vzdělávání.  Klíčovou 

schopností učitele je vhled do rozvoje člověka a potřeb rozvoje, což přímo souvisí se 

zaměřením waldorfského vzdělávání a názory Rudolfa Steinera. Příprava v rámci této 

tradice směřuje k celistvosti osobnosti, kterou chápu jako harmonii mezi intelektuální a 

duševní částí člověka. 

1.2.4. Tradice sociální obnovy 

Tato tradice vycházela z nespokojenosti se sociálním a ekonomickým systémem. 

Autoři tvrdí, že nespravedlivě nastavený sociální a ekonomický systém, lze napravit 

vhodným vzděláváním.  Toto vzdělávání je nástrojem změny sociální nespravedlnosti. 

Cílem změny společnosti nejsou individuální cíle, ale obecné blaho společnosti. Učitel 

dětí i vzdělavatel učitele zde má indoktrinovat své svěřence sociálními a kolektivními 

myšlenkami vedoucími k novému sociálnímu pořádku. 

Učitelé mají být podporováni v rozvoji nové sociální a výchovné filozofie, která 

poslouží ke změně a zlepšení celého lidstva, stanou se vůdci sociální změny. 

V rámci osnov The New College bylo od studentů požadováno rozvíjet 

komunitní plánování, žití a vedení. Studenti absolvovali pobyty na farmách, v továrnách 

atd. Tato tradice kladla důraz na poznání a přiblížení se životům méně privilegovaných. 

Prostředí takto zaměřených škol bylo velmi ovlivněno politikou, studenti byli téměř 

povinni vyznávat tento názor sociální obnovy, což dle mého názoru vylučuje prvek 

rovnosti (Zeichner & Liston, 1990).  

Myslím si, že současné vzdělávání nemůžeme chápat pouze v kontextu jedné 

teorie v její čisté podobě. V praxi je vzdělávání kombinací těchto teorií, které svými 

částmi usilují o dosažení vysoké kvality učitele a vzdělávání. Akcent je kladen na 

teoretické znalosti (např. znát to, co vyučuji), sociální dovednosti (např. chápat jevy  

v širším kontextu vztahů), rovnost ve vzdělávání a hluboké poznání dítěte.  

Waldorfské vzdělávání se ale podstatnou částí kloní k teorii akcentující rozvoj.  
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2. Názorová východiska waldorfské přípravy učitele 

Kapitola je rozčleněna na několik podkapitol, které jsou úzce svázány  

s názorovými východisky waldorfské přípravy učitele. Konkrétně postupuji v popisu od 

obecného k více konkrétnímu. Antroposofie zde zastupuje nejobecnější zastřešující 

prvek, od kterého se odvíjí další části. Povinností cítím uvést ve stručnosti informace o 

Rudolfu Steinerovi, zakladateli antroposofie a jejich myšlenek. Podkapitola o 

alternativních školách stručně informuje o významu pojmu. Uvádím ji zde, neboť se do 

výčtu škol řadí i waldorfská škola. Dále pokračuji ve vysvětlení principů waldorfské 

pedagogiky, která z antroposofie vychází, a jejích specifik. Uvedení těchto částí jsem 

zvolila z důvodů informovat a vhlédnout do prostředí a principů práce waldorfského 

učitele, na nějž je celá práce zaměřena. 

2.1. Antroposofie 

Pojem antroposofie pochází z řečtiny, ze slov anthrópos-člověk a sofia-moudrost 

(Svobodová, Jůva, 1996, s. 19). Je to tedy „lidská moudrost“ nebo „moudrost o člověku. 

(Bezděk, 2008). 

Podle Průchy je antroposofie „Soustava filozoficko - pedagogických názorů na 

výchovu člověka vytvořená rakouským pedagogem R. Steinerem (1861-1925). Je 

základem koncepce waldorfské školy, jejímiž zastánci je přijímána.“(Průcha, 

Walterová, & Mareš, 1995, s. 22).  

Sergej Prokofieff antroposofii vykládá způsobem, kdy je antroposofie 

reprezentantem moderní vědecké teorie, která se rozvíjí a pokračuje v oblasti 

duchovního světa. 

Z této oblasti pochází opravdové lidské bytí „Antroposofie na prvním místě 

reprezentuje moderní vědeckou metodu, která znamená pokračování a expanzi přírodní 

vědy do oblastí duchovního světa, kde má původ opravdové lidské bytí.” (Prokofieff, 

2006, s. 6).  

Antroposofie je ovlivněna křesťanstvím, ke kterému se hlásí, i východními 

směry (Pol, 1995), přírodní mystikou, okultismem (Svobodová, Jůva, 1996). Základem 

antroposofie je vnímání reality ze tří pohledů: fyzického, duševního a duchovního (Pol, 

1995). 
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 Nelze se ji naučit čtením informací, studiem, její principy lze rozvinout a osvojit 

si vědomou prací na sobě samém. Jde o hledání moudrosti (Dvořáková, nedatováno). 

Duchovní věda není pouze nehmatatelným obrazem, ale zabývá se i fyzickou 

složkou výchovy (Steiner, 1993), aplikovanou např. ve waldorfské pedagogice, výuce 

pacientů s duševními poruchami (Camphill). Další aplikací v oblasti pedagogiky jsou 

např. hiberninánské školy. Antroposofie má mnoho jiných aplikací v lidských 

činnostech jako jsou antroposofická medicína, bio-dynamické metody v zemědělství 

apod. (Baumann, 1999). 

Steiner se o antroposofii zmiňuje těmito slovy: 

 

„Antroposofie je cesta vědění, které vede ducha lidské bytosti k duchu vesmíru. Roste v člověku 

jako potřeba srdce a pocitů a může být oprávněná pouze natolik, nakolik může uspokojit tuto vnitřní 

potřebu. Porozumět antroposofii může pouze ten, kdo v ní nalézá to, k čemu ho pobízí vlastní nitro, duše. 

Z toho důvodu mohou být antroposofisty pouze ti, kteří cítí otázky lidské přirozenosti a vesmíru jako 

základní potřebu života, jako člověk cítí hlad a žízeň.“ (1998, s. 13). 

 

Antroposofie je dle Steinera „lidskou touhou přítomné doby“ a „vyjadřuje to, po 

čem člověk nejhoroucněji touží pro své vnější i vnitřní bytí.“ (Steiner, 1999, s. 22).  

  

2.1.1. Rudolf Steiner  

Rudolf Steiner je potomek německých Rakušanů, narodil se 27. února 1861 

v obci Kraljevec v Uhrách a zemřel 30. března 1925. Během studia běžné školy se 

zabýval díly klasiků. Stal se doktorem filozofie (Baumann, 1999). Wilkinson (2005) jej 

přirovnává k osobnostem, jako jsou Leonardo da Vinci a Goethe. O Steinerovi mluví 

jako o jednom z největších myslitelů a osobnosti, která kolem sebe šířila pozitivní 

energii. Během svého života napsal mnoho knih a inspiroval mnoho lidí. Síla jeho díla 

ponoukla nacisty k zákazu jeho knih. 

Angažoval se v Theosofické společnosti, později se však rozhodl pro založení 

Antroposofické společnosti a stal se jejím prezidentem. Společnost má centrum 

v Dornachu ve Švýcarsku. Na problémy doby reagoval publikací knih a svými 

přednáškami, kterých uskutečnil obrovské množství. Svými radami pomáhal v mnoha 

odvětvích lidské činnosti. Témata přednášek byla velmi rozmanitá. Zabýval se 

sociálními problémy, přírodními vědami, uměním, historií, stavitelstvím. Snad 

nejznámějším architektonickým počinem je budova Goetheanum, kterou navrhl. 

Veškerá jeho činnost se opírala o myšlenky antroposofie (Wilkinson, 1996). 
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Dle Bamforda (Steiner & Bamford, 2002) směřoval jeho zájem do mnoha 

oblastí, byl filozofem, dramatikem, vychovatelem, esoterikem, spirituálním učitelem, 

křesťanským mystikem, umělcem, architektem. Vytvořil vlastní rytmizované cvičení, 

tanec, zvaný eurytmie. 

Je též hlavním představitelem a tvůrcem koncepce waldorfské školy (Průcha, 

Walterová & Mareš, 1995). Jeho osobnost a vnitřní působení bylo oceňováno a 

obdivováno mnoha lidmi od žáků, po rodiče a učitele (Selg, 2011). 

2.2. Alternativní školy 

Před samotným popisem waldorfské školy a principů waldorfské pedagogiky se 

chci zaměřit na vysvětlení pojmu alternativní škola. 

Slovo alternativní pochází z latinského slova alter, druhý. Můžeme si to vysvětlit 

jako možnost volby ze dvou či více možností (Střelec, 1994). 

 Alternativní škola je taková vzdělávací instituce, která se vyznačuje nějakou 

pedagogickou specifičností, na rozdíl od standardní, běžné školy. Zatímco standardní 

škola se řídí podle určité normy, podle většinou státem předepsaných pravidel 

fungování a požadavků na cíle vzdělávání, alternativní škola z této normy vybočuje 

(Průcha, 2000). 

Průcha mezi alternativní školy řadí nejenom školy soukromé, ale i školy státní.  

Alternativní školy se od běžných liší v: „ … jiných způsobech organizace výuky nebo 

života dětí ve škole…, v jiných způsobech hodnocení výkonů žáků, v jiných vztazích 

mezi školou, místní komunitou a rodiči atd.“ (1996, s. 13). 

 

Mezi klasické alternativy se řadí Montessoriovská  škola, Freinetovská škola, 

Daltonský plán , Winnetská soustava, Jenský plán a Waldorfská škola (Průcha, 2004; 

Střelec, 1994; Svobodová, Jůva,1996). Mezi moderní alternativní školy Průcha řadí 

např. školy s otevřeným vyučováním, hiberniánské, cestující, odenwaldské, „zdravé 

školy“ atd. (Průcha, 2004, s. 38). 
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2.2.1. Waldorfská škola 

 

Průcha se o waldorfské škole zmiňuje: 

 

 „waldorfská škola- Typ alternativní školy realizující waldorfskou pedagogiku. Zahrnuje obvykle 

mateřskou školu a dvanáctiletou primární a střední školu. Důraz je kladen na rozvíjení nejen intelektu 

dětí, ale také citů, estetických postojů, pracovních návyků aj. Má netradiční organizaci výuky (tzv. Epoch, 

tj. Dvouhodinové bloky výuky pro některé předměty).“ (Průcha, 1995, s. 279). 

 

Waldorfské školy jsou školami většinou nestátními, kdy jsou v některých zemích 

státem a dárci podporovány, se státem musí v určitém směru spolupracovat (Pol, 1995). 

V případě českého prostředí jsou zřizovány spolky učitelů, rodičů a dalších zájemců. 

Průcha dále uvádí: „ V České republice mají waldorfské školy postavení státem 

uznávaných experimentálních škol.“ (Průcha, 2004, s. 39). Pro své děti si je vybírají 

rodiče, kteří neoceňují strnulost základních škol a daný způsob výuky (Rýdl, 1994). 

Waldorfská škola je nejvíce rozšířenou alternativní
1
 školou (Průcha, 2000).  

Iniciátorem vzniku škol názorově vycházejících z antroposofie byl továrník Emil 

Molt, jenž Steinerovi umožnil uvést své myšlenky ohledně výchovy do praxe. Sám se 

hluboce zajímal o antroposofii. Škola se nacházela v obci Waldorf, kde se Molt rozhodl 

pro vzdělávání dětí svých zaměstnanců ( Selg, 2011; Střelec, 1994).  

Prudký vývoj škol, vznikajících po Evropě i Americe od roku 1919, byl přerušen 

2. světovou válkou a zamezením otevření nových ročníku v roce 1938. 

Po válce je činnost škol opět obnovována. V současnosti působí waldorfské školy na 

pěti kontinentech (Průcha, 2000, s. 172).  

Vzdělávání je děleno do tří stupňů, podle dětského vývoje. Tento vývoj dítěte je 

rozčleněn do fází dle Steinerova popisu období: 0-6,7 let, 7-14 let, 14 a dále. Prvním 

stupněm je mateřská škola, kde jsou děti zhruba od čtyř let do šesti let. Druhým 

                                                 

1 

 Průcha uvádí tyto druhy škol: 

 a)standardní- školy, které dodržují určitý standard, jsou to školy veřejně vlastněné, státní. 

 b)nestandardní-alternativní-školy, které se určitým způsobem liší od standardních, jsou chápány jako 

jakýsi nadstandard, místo, kde je vzdělání v ideálním případě poskytováno nadstandardně. 

 Alternativní školy Průcha dělí dále na: ba)státní 

 bb)nestátní, které opět dál rozlišuje na: bba)soukromé a bbb)církevní 

 (Průcha, 1996, s. 106). 
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stupněm je střední stupeň, rozdělený od první do osmé třídy. Třetí stupeň je vyšší a žáci 

zde studují od deváté do dvanácté či třinácté třídy (Wilkinson, 1996). Každá třída je 

složena zhruba ze třiceti žáků různého pohlaví a společenské vrstvy. 

Waldorfskou školu chápu jako prostředí, které je životním prostorem pro trávení 

volného času a nejenom místem, kde se předávají informace. Škola je nedílnou součástí 

životů žáků, učitelů, rodičů a rodin, které se podílejí na jejím fungování a rozvoji. 

 

2.2.2. Waldorfská pedagogika 

Po definování pojmu waldorfská škola se dostávám k samotné waldorfské 

pedagogice, jež je základem těchto škol. Uvádím zde Průchovu definici waldorfské 

pedagogiky, jež zní: „Reformní pedagogická koncepce, jejímž základem je antroposofie 

R. Steinera. V praxi je uplatňována ve waldorfské škole.“(Průcha, 1995, s. 279). 

Je koncepcí vycházející z antroposofie a v praxi se aplikuje ve waldorfských 

školách, jež jsou v některých zemích nazývané školami Steinerovými.  Výchovné umění 

waldorfských škol je dle Steinera založeno na opravdovém poznání lidské bytosti. 

Nezbytné je si uvědomit, že dítě má vzor v okolí, které napodobuje (Steiner, 1993). 

Vzdělávání stojí na rovnosti, nezdůrazňují se zde sociální, intelektové a 

genderové rozdíly, např. dívky i chlapci se účastní stejných činností (pletení, práce  

s kovem, zahradnictví). Nejdůležitějším cílem je rozvíjet duši žáka, přistupovat k němu 

individuálně a dát mu možnost vyniknout (Šperková, 2009).  

Od běžných škol se waldorfské v mnohém liší. Harwood (1977), jako první 

dojmy z waldorfské školy a jejich odlišností, zmiňuje vzhled školy. Na chodbách jsou 

vystaveny výtvarné práce dětí, které jsou provázány s výukou.  

 

Další odlišností je antroposofie, jak jsem již zmínila, jako myšlenkový základ 

této pedagogiky, nezastává zde ale roli náboženství (s organizační strukturou), nýbrž 

spirituality, která se projevuje skrze prožitek a vnitřní působení učitele.  

Spiritualita nevstupuje do vyučování jako předmět studia pro žáky, ale jako 

pedagogické základy každého učitele. Každý učitel by se měl v tomto směru vzdělávat 

(Pol, 1995). Vzdělávání a výuka má pramenit z hluboké znalosti lidské podstaty a 

jejímu porozumění (Steiner, 1997).  

Bez znalosti a přijetí principů této pedagogiky nemůže učitel v tomto směru 

vzdělávat. 
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Waldorfská pedagogika vychází z trojčlennosti člověka. Jedná se o způsob 

poznání, kdy bytost vnímá celistvě skrze tělo, duši a ducha. Implikací tohoto rozdělení 

je ve waldorfské pedagogice „dělení lidské duševní činnosti na oblasti vůle, cítění a 

myšlení, jejichž vývoj odpovídá prvním třem sedmiletím a fyziologickému vývinu tří 

základních tělesných systémů: metabolicko- motorického, rytmického a nervově- 

smyslového.“ (Ronovský, 2011, s. 55). 

Toto rozdělení pomůže ke správnému pochopení dítěte a volbě vhodných přístupů ve 

výuce. 

Vývoj člověka je dělen do sedmiletí, která se zabývají rozvojem určitých částí 

bytosti. První sedmiletí: 0 – 7 let se orientuje na rozvoj vůle skrze smyslovou zkušenost 

(Ronovský, 2011) a vyrovnání se s tělem (Pol, 1995). 

Druhé sedmiletí: 7 – 14 let se zabývá cítěním, v praxi tomu napomáhá umělecká činnost 

(Ronovský, 2011), a rozvojem emocionální rovnováhy (Pol, 1995), zároveň slouží jako 

příprava pro další sedmiletí: 14 – 21 let, kterému dominuje myšlení, kritické schopnosti 

a předávání informací (Pol, 1995; Ronovský, 2011). Následuje poslední období 

dospělosti, kdy člověk rozvíjí svou intuici (Ronovský, 2011). 

Spojitost rozdělení vývoje do sedmiletí a přímé pedagogické působení učitele 

chápu tak, že vzdělávanému jsou nabízeny právě ty činnosti, které odpovídají danému 

sedmiletí. Záměrem je neuspěchat rozvoj dítěte a poskytnout mu dostatečný čas pro 

zorientování se ve světě a životě. Zároveň tato období chápu tak, že plynule navazují 

jedno na druhé a čerpají z vývoje předešlého. 

Trojí rozdělení a propojenost částí se objevuje také v teorii sociální trojčlennosti. 

Čerpá z hesel Velké francouzské revoluce, které zní svoboda, rovnost, bratrství. 

Organismus společnosti se dle Zoubka skládá ze tří částí, které na sebe vzájemně 

navazují a propojují se. Část duchovní, kulturní je spojena s heslem svoboda, část 

právní, politická s heslem rovnost a část ekonomická s heslem bratrství (Zoubek in 

Steiner, 2000, s. 130). 

Zároveň je tento sociální organismus srovnáván s organismem lidským, který je tvořen 

z dolního člověka - část kulturní, střední člověk - část politicko- právní, horní člověk -  

část ekonomická (Zoubek in Steiner, 2000, s. 136). 
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2.2.2.1 Cíle vzdělávání a specifika waldorfské pedagogiky  

Waldorfské vzdělávání je zaměřeno na splnění několika cílů, které vedou 

 k naplnění principů vycházejících z myšlenek Steinera. V mnoha publikacích se autoři 

shodují na konkrétních cílech, které shrnula Šperková v několika bodech: 

 

-umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení, 

-podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, 

-vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, 

-rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i  

druhých, 

-připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, 

uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti, 

-vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a  

v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i  

k přírodě, 

-učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný, 

-vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním  

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, 

-pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými  

možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní 

životní a profesní orientaci (Šperková, 2006, s. 11). 

 

Richter jinými slovy potvrzuje Šperkovou, když uvádí, že učitel má u žáka 

podporovat svobodnou vůli k učení, zkoumání, tvůrčí činnost. Vzdělání má vést  

k přeměně (Richter, 2013). 

V podobném duchu sděluje Querido, že cílem vzdělávání není honba za štěstím, 

vzdělávání jako prostředek k budoucímu budování kariéry pro zajištění vysoké finanční 

odměny, ale budování vnitřní výdrže, vůle a pružnosti, které mu (dítěti) umožní čelit se 

zodpovědností svému životu. 

Záměrem výuky na waldorfských školách je, aby výuka probíhala skrze srdce 

žáka. Aby veškeré poznatky prošly srdcem žáka (Querido, 1987). Ronovský (2011) 

trefně shrnuje, že cílem této pedagogiky je udržovat rovnováhu mezi racionální či 

kognitivní inteligencí a inteligencí emocionální. Opět se zde vynořuje zacílení na 

harmonický rozvoj člověka. 
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Specifika, uvedená v této podkapitole, se přímo týkají výuky na waldorfské 

škole. První specifikum, které uvádím, není již v současnosti výjimkou v českém 

školství. Mnoho základních škol využívá možnosti slovního hodnocení, které dle mého 

názoru dává žákovi větší prostor rozvíjet se. Na běžné základní škole se můžeme setkat 

s výukou řemeslných prácí v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností, domnívám 

se však, že ne v takovém rozsahu jako na waldorfské škole. Co běžná škola žákům 

nenabízí je výuka v epochách, eurytmie a absence učebnic.  

Slovní hodnocení namísto známkování, v tomto typu škol není podporována 

soutěživost, snaha je vyvíjena v nastolení harmonické spolupráce (Průcha, 1996; 

Průcha, 2004).  

Potvrzuje to tvrzení autorky, jež se o hodnocení zmiňuje: „Hodnocení chápe 

waldorfská pedagogika jako prostředek k podnícení dalšího rozvoje a seberozvoje 

žáka.“ (Šperková, 2009, s. 196). Nejdůležitějším cílem je rozvíjet duši žáka, přistupovat 

k němu individuálně a dát mu možnost vyniknout (Šperková, 2009).  

Slovní hodnocení chápu tak, že je li žák oznámkován na stupnici 1-5, nedozví se 

často, jaká oblast byla alespoň částečně naplněna, není oceněn za to, co zvládl. Není zde 

tudíž velký prostor pro motivaci žáka a žák je zaškatulkován jako např. „trojkař“.  

U některých žáků, to může způsobit spokojení se s tímto hodnocením a stagnaci. Je li 

hodnocení prováděno slovně, má učitel možnost vyzdvihnout silné stránky žáka a 

podpořit v něm pocit, že i když jeho odvedená práce nebyla stoprocentní, může toho 

dosáhnout, nebo se alespoň přiblížit. Myslím si, že je li žák alespoň částečně pochválen, 

má větší chuť se zlepšovat. Uvědomuji si, že tento postup slovního hodnocení je časově 

náročný. Waldorfský učitel jej však musí přijmout za vlastní už z důvodu, že má 

vycházet z myšlenek, kdy je nutné k dítěti přistupovat individuálně a snažit se jej na 

základě pochopení jeho osobnosti rozvíjet. 

 

Další zvláštností je dle Harwooda absence učebnic. Učitel nepřednáší z knih, 

nýbrž ze svého srdce. Stejně tak získané poznatky musí být poznané skrze srdce i mysl. 

Pozornost je směřována i na výuku jazyků, které se, obzvláště u mladších dětí, vyučují 

způsobem hry, zpíváním písniček, recitováním básniček (Harwood, 1977). Průcha se 

k absenci učebnic staví kriticky. Zmiňuje se o časové náročnosti při přepisování 

epochových sešitů (Průcha, 2004). 
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Od mateřské školy jsou děti v kontaktu s řemeslným nářadím. K řemeslné práci 

jsou odborně vedeni. Učí se nejenom práci se dřevem, ale i vyšívání, tkaní (Harwood, 

1977). 

Z vlastní zkušenosti mohu zmínit, že řemeslné práce jsou na základních školách 

vyučovány. Rozdíl však vidím ve způsobu práce, kdy na běžných základních školách je 

tato výuka vedena v blocích s časovou dotací 45 minut, nebo 90 minut. Během této 

doby může být obtížné si práci důkladně promyslet, natož ji realizovat. Za své studium 

základní školy jsem se setkala s nemnoha způsoby řemeslné práce, které se nemohou 

srovnávat např. se stavbou hliněného domu ve waldorfské škole. S tímto specifikem se 

také pojí slovní hodnocení, neboť jak bychom mohli hodnotit zručnost daného žáka 

známkou? 

Vyučování v epochách, což jsou: „bloky, v nichž se žáci zabývají soustavně po 

určitou dobu týmiž předměty. Důraz je kladen (kromě teoretických předmětů) na 

estetickovýchovné a pracovní předměty i na cizí jazyky.“ (Průcha, 2004, s. 39). 

Epochami žáky provází jeden učitel. Na začátku každé epochy dostane žák místo 

učebnic prázdný sešit, který se jeho prací stane učebnicí. Je to způsob, jak žáky vést  

k získávání poznatků a schopnosti zjišťovat si informace sám. Absence učebnic také 

podněcuje učitelovu aktivitu, informace si musí dohledávat, záleží na něm, co dětem 

předá.  

Vyučování v epochách spočívá v tom, že hlavní vyučovací předměty jsou navzájem 

propojovány a ve dvouhodinových blocích mají strukturu rytmickou, vyučovací a 

vyprávěcí. Výuka je zaměřena na propojenost oborů a komplexní chápání daných jevů 

(www.iwaldorf.cz).  

Jedna z nejvíce specifických činností, typických pro waldorfskou školu, je 

rytmizované cvičení vytvořené R. Steinerem nazvané eurytmie. Na první pohled se zdá 

být něčím jako tanec či hraní. 

Ve skutečnosti se však jedná o souhru mezi hudbou a pohybem, kdy každé gesto má 

daný význam (Harwood, 1977). 

Dle Smolkové je eurytmie „pohybová výchova vytvořená Rudolfem Steinerem 

jako metoda, jejíž snahou je harmonizovat vztah člověka ke světu i k sobě samému. 

Eurytmie rozvíjí radost z volného a přirozeného pohybu a přitom co nejušlechtileji 

podněcuje fantazii dětí.“ (2007, s. 43). Selg tvrdí, že eurytmie byla podle Steinera 

„esencí waldorfské školy“ a děti se skrze ni „učí lépe myslet a cítit…“ (2009, s. 32). 
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Samozřejmostí je velké zapojení rodičů do chodu školy a spolupráce s učiteli, 

kdy rodiče jsou většinou členy rodičovské asociace (Wilkinson, 1996).  

3. Vzdělávání waldorfských učitelů 

Příprava učitele waldorfské školy probíhá v několika krocích. Stejně tak jako 

klasický učitel musí absolvovat vysokoškolské vzdělání s pedagogickým zaměřením a 

odborností. Tuto přípravu popisuji v první kapitole. 

Waldorfská příprava učitelů není zakotvena v zákoně, na učitele se však vztahují 

obecná pravidla o kvalifikaci učitele. Podle zástupkyně ředitele waldorfské školy 

spočívá konkrétní příprava waldorfského učitele na určité dobrovolnosti, je však podle 

většiny waldorfských učitelů nezbytná. Bereme li v potaz, že waldorfský učitel má být, 

dle Steinera, osobou se sebou věčně nespokojenou, je jasné, že další vzdělávání je 

nezbytné. Nutnost dalšího vzdělávání waldorfského učitele je podložena zvláštnostmi 

v pojetí výuky, ale i odlišnými předměty předkládanými žákům waldorfské školy. 

Během klasické přípravy, se učitel nesetká s výukou eurytmie, malováním forem a 

dalším zaměřením jako je kovotepectví, tkaní atd. 

Steiner (1993) se ke vzdělání waldorfských učitelů vyjadřoval způsobem, že 

není potřeba dosahovat znalostí, které by se daly přezkoušet, ale tito učitelé mají být 

schopni vhlédnout do osobnosti a duše dítěte. 

V téže publikaci Steiner tvrdí, že je: „téměř nevyhnutelné, že budoucí 

waldorfský učitel musí vedle své odborné kvalifikace projít ještě dodatkovým, 

minimálně jednoročním kursem seminárního vzdělávání ve waldorfské pedagogice.“  

(s. 18) 

V rámci konferencí učil Steiner učitele „aby v každém dítěti viděli otázku, 

božskou hádanku, kterou má učitel a vychovatel rozluštit pomocí láskyplného 

výchovného umění, dokud mladý člověk nenalezne sám sebe.“(s. 23). 
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3.1. Waldorfský učitel  

Slovním spojením waldorfský učitel rozumím, na základě studia literatury, 

učitele, pedagoga, který se aktivně zabývá antroposofií, v ideálním případě ji vyznává 

jako svou životní cestu, používá její prvky ve své praxi a je ochotný k trvalému rozvoji 

sebe samého.  

Je to tedy pedagog, který ideově vychází z moudrosti o člověku R. Steinera a 

jako pedagog vyučuje v rámci waldorfské školy.  

Informace, které zde uvádím a pokouším se rozvést, popisují waldorfského 

učitele z antroposofického pohledu.  

3.1.1. Požadavky na waldorfské učitele 

Waldorfsky zaměřené učitelské povolání sebou nese určité požadavky, které by 

vyučující osobnost měla naplňovat.  

To, co by daný pedagog měl splňovat, shrnuje tradice akcentující rozvoj, kterou 

jsem zmínila v kapitole 1.3.3. Jedná se o hluboký vhled do dítěte, znalost toho, co a kdy 

se má dítě učit. Autoři Zeichner a Liston kladou důraz na výuku dle dětského rozvoje 

tím, že dítě pozorují a zkoumají jeho chování. Učitel by měl být osobností kreativní, mít 

vhled do žáka, podněcovat jej k aktivitě, vytvářet vhodné prostředí pro jeho rozvoj a 

svou učitelskou činnost propojovat s uměleckou stránkou (zde vidím souvislost např.  

s eurytmií). Příprava učitele má dle Zeichnera a Listona směřovat k plnosti života 

učitele a její forma zastávat principy propojení teoretických znalostí s uměleckou 

stránkou a sociálními kontakty. Shoda autorů je především v celistvosti osobnosti. 

Cílem je vychovávat celistvé osobnosti skrze celistvé osobnosti. 

V duchu antroposofie tyto myšlenky rozvíjí i Spocková (1978). Učitel podle ní 

musí mít téměř nadlidské vlastnosti, aby dosáhl ideálu popsaného v antroposofických 

dílech. Musí být mistrem v poznatcích, které předává a zároveň mistrem v předávání 

těchto poznatků. Prvky jeho osobnosti musí být v harmonii, to znamená vyvažovat sílu, 

pevnost a jemnost umělce, trpělivost a sebekontrolu. Tím, že waldorfská pedagogika 

vychází z antroposofie, je nutné, aby učitel rozvíjel svou duchovní stránku, měl silnou 

víru - „věřit jako závodní kůň“(s. 126). 



 

28 

 

Učitel je neoddělitelnou součástí školního společenství, musí si být tohoto faktu 

vědom a v ideálním případě tomuto společenství s láskou sloužit a přitom být vždy 

připravený a plný síly pro žáky.  

Všechny tyto požadavky nejsou vyžadovány na počátku učitelovy praxe, je však 

důležité se k nim postupně propracovávat a sebezdokonalovat se v nich (Spock, 1978; 

Harwood, 1977). 

 Waldorfský učitel musí mít duchovní základ v antroposofii a veškerá činnost 

učitele by podle mého názoru měla směřovat k jednotě a harmonii. 

 Harmonii, jako výraznou myšlenku vnímám i v textu Spockové (1978), kde říká: 

že učitel musí být neustále nespokojen sám se sebou, ale zároveň si být vědom svých 

úspěchů a kladů. Musí být schopen sebehodnocení, aby se mohl ve svém vývoji 

posouvat dál. Vynalézavost a nadšení mu musí být vlastní. 

 Názor ohledně požadavků na učitele sdílím se Spockovou a  Queridem. Querido 

však tento názor uplatňuje nejenom na učitele, ale na každou lidskou bytost. Výchovu a 

sebevzdělávání považuje za celoživotní jev. 

Někteří lidé další vzdělávání odmítnou s tím, že jej již více nepotřebují, že již 

není ničeho, co by jim mohlo v tomto směru sloužit. Další skupinou lidí, podle Querida 

i Spockové, jsou lidé, řekněme, věčně nespokojení sami se sebou, kteří soustavně 

pracují na svém sebezdokonalování (Querido, 1987; Spock, 1978). 

Nespokojenost se sebou považuji za jednu z nejdůležitějších vlastností 

jakéhokoliv člověka, který aktivně působí na děti, vyvíjející se bytosti. 

Waldorfští učitelé „nejsou vázání osnovami tradičního typu a plánují výuku ve 

spolupráci s žáky, částečně i s rodiči.“ (Průcha, 2004, s. 39). Musí tedy projevit svou 

odvahu vybírat aktuální, nová témata, upřednostnit je před jinými, či některá témata 

přímo opominout. Další část učitelovy osobnosti by měla být odvaha a pružnost, pokud 

je waldorfská pedagogika zaměřena na žáka jako individuum, je tato vlastnost nezbytná 

(Richter, 2013).  Pružnost zdůrazňuje i Harwood (1977), když tvrdí, že poznávání 

nových oblastí je předpokladem pro čerstvou a pružnou mysl učitele. 

Závěrem ke kapitole vlastnosti učitele bych ráda zmínila vlastnost učitele, která 

mi vyvstala na mysli během studia textů tohoto tématu. Jedná se o upřímnou lásku ke 

svým žákům a své profesi, jako životní cestě. Bez této lásky by nebylo možné neustálé 

sebevzdělávání učitele, studia lidské podstaty, otevřenosti vůči individualitě žáka a úzké 

spjatosti s celým společenstvím, kterému učitel z vlastní vůle „slouží“. Dle výše 
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popsaných vlastností učitele si jej osobně představuji jako láskyplnou bytost, která však 

otěže vzdělávání a vedení žáků pevně svírá v rukou. Tuto osobu v ideálním případě 

vnímám jako vzor učitelů. Poznatky nabízí, nenutí, podněcuje zvědavost žáků, je jim 

morálním vzorem, rozvíjí fyzickou i duševní stránku žáka. Napomáhá stavět základy 

duchovnosti žáka, aniž by jej indoktrinoval naukou (usuzuji z informací, že učitel nauku 

antroposofie aplikuje na sobě, žákům ji nepředkládá, nevyučuje ji. Předkládá ji pouze 

svým příkladem.).  

 

3.2. Waldorfské vzdělávání učitelů 

Waldorfské vzdělávání učitelů vede k uskutečnění požadavků, které jsou od 

waldorfského učitele očekávány. 

Dle Pola je učitel připravován k tomu, aby byl schopen: 

 

1. Rozvinout porozumění dítěti ve světle antroposofie. 

2. Probrat kurikulum waldorfské školy s hlavním důrazem na věkové období, pro něž je 

učitelský adept připravován. 

3. Rozvinout umělecké a imaginativní schopnosti učitelského nutné pro splnění jeho 

pedagogického úkolu. 

4. Poskytnout studentu učitelství možnost pracovat s dětmi ve třídě a seznámit jej tak prakticky 

s povahou učitelova úkolu ve třídě. 

5. Rozvinout smysl adepta učitelství pro specifika práce ve skupině coby základní předpoklad 

pro spolupráci s kolegy ve waldorfské škole, ev. s dalšími lidmi spojenými se školou. (Pol, 1995, s. 127- 

128) 

 

Cestu vzděláváním v České republice rozděluji na waldorfský učitelský seminář, 

semináře menšího rozsahu a sebevzdělávání. Jak jsem již zmínila, waldorfské 

vzdělávání je rozšířeno po celém světě a spolu s ním i vzdělávání učitelů. 

V některých zemích jsou programy pro waldorfské učitele i v rámci vzdělávání 

na univerzitách, tyto instituce nalezneme např. v USA (Antioch), ve Velké Británii ve 

městě Plymouth (Pol, 1995). Mezi další se řadí např.: Rudolf Steiner University College 

(Oslo, Norsko), Hoge School Helicon (Nizozemí) a Canterbury Christ Church 

University ve Velké Británii (http://www.ecswe.org).  
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3.2.1. Waldorfský učitelský seminář 

Tato příprava dle Pola (1995) trvá od jednoho roku do čtyř let a zahrnuje 

studium antroposofie, oblast pedagogiky a psychologie, studium obsahu předmětů pro 

základní či střední stupeň waldorfské školy a umění a řemesla. 

Waldorfský seminář Praha momentálně nabízí tříleté studium, dělené do 

prosemináře, druhého a třetího ročníku. Každý ročník je zakončen osmidenním letním 

setkáním na statku v Podkrkonoší.  

„Prožitky v semináři umožní intensivní rozvinutí dřímajících schopností. Cítíme 

li se ve vývoji, cítíme se teprve jako skutečný člověk a jsme naplněni. K tomu měsíční 

setkávání s lidmi podobných ideálů vedou k radosti ze života a dávají sílu.“ 

 (http://waldorfsky-seminar-praha.webnode.cz) 

Stejný zdroj popisuje obsah studia. První rok (proseminář) je zaměřen na 

zorientování se v antroposofii a rozvoj osobnosti. Na tento ročník navazují další dva 

roky studia, které se zaměřují na předměty a jejich metodiky, prohlubování duchovních 

znalostí. Součástí třetího ročníku je psaná závěrečná práce. Studium není určeno pouze 

pro vystudované běžné učitele, ale i pro zájemce z řad veřejnosti. Seminář není v prvé 

řadě zaměřen na předávání metodologie, nýbrž na zdokonalování své osobnosti a osobní 

přípravy vyučovat děti. 

Studium je akreditované ministerstvem školství a uznává jej Asociace 

waldorfských škol České republiky. 

Má li zájemce splněné státem určené podmínky k výkonu učitelské praxe, je oprávněn 

s waldorfským certifikátem učit na waldorfských školách.  

Obsah studia waldorfského semináře Praha je: 

 

1. Duchovní věda a nauka o člověku z pohledu Rudolfa Steinera  

2. Osobní vývoj účastníka 

3. Metodika a didaktika waldorfské pedagogiky v 1. - 9. ročníku, částečně i pro vyšší ročníky    

4. Předměty 1. - 9. ročníku waldorfské školy 

5. Umělecká cvičení (výtvarná výchova, eurytmie, hudba a řeč) 

6. Vhled do antroposofického lékařství, léčebné pedagogiky a biologicky dynamického 

zemědělství. 

(http://www.waldorf.zuzak.com) 
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Studium zahrnuje teoretickou, metodickou a uměleckou část. V současnosti je  

v běhu akreditovaný seminář: Seminář pro učitele základních škol v Praze. Tento 

seminář je tříletý a je omezen počtem účastníků, kdy maximem je 60 osob. 

Aktuálně je od září 2013 v běhu a nabízen: Seminář pro učitele základních škol 

v Praze a Semilech. (http://www.waldorf.zuzak.com) 

3.2.2. Krátké semináře a sebevzdělávání 

Krátké semináře bývají zaměřené na specifická témata. Zaměřuji se na semináře 

nabízené či probíhající v současné době. Na stránkách Asociace waldorfských škol 

České republiky a Waldorfského semináře Praha se aktuálně nabízí tyto semináře: 

- Letní kurz waldorfské pedagogiky v Semilech, 

- Seminář léčebné pedagogiky, 

- Seminář eurytmie. 

(http://www.iwaldorf.cz) 

- Jeden víkend s waldorfskou pedagogikou 

- Rozvíjení řeči 

-  Filosofie svobody 

(http://waldorfsky-seminar-praha.webnode.cz) 

 

Další nabídkou vzdělávání pro učitele jsou letní setkání, kde se učitelé připravují 

na další vyučovací rok, vzdělávají a zdokonalují se v nových oblastech. Seminář je 

týdenní a v roce 2013 bylo jeho 22. Pokračování. Přednášejí zde čeští i zahraniční 

lektoři. Pořadatelem je Základní škola Waldorfská Pardubice. Krátké semináře jsou 

zaměřeny na konkrétní odborné oblasti waldorfské pedagogiky. Pomáhají hlouběji 

rozvíjet získané poznatky např. z učitelských seminářů a vlastního studia. V rámci 

letního kurzu je nabízeno studium mnoha oblastí, které si učitel může pro svůj rozvoj 

vybrat. Jedná se o témata zaměřená umělecky, řemeslně i obecně se vztahující k 

antroposofii. 

Anthroposofická společnost nabízí během roku množství přednášek různých 

autorů. 

Sebevzdělávání je dle mého názoru neoddělitelnou součástí waldorfského 

vzdělávání. Vycházím li z předpokladu, že základní podmínkou učitele k výkonu své 

profese je absolvování běžného studia, je waldorfské vzdělávání dobrovolnou součástí 
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dalšího vzdělávání. Učitelé waldorfských škol nejsou nuceni absolvovat waldorfské 

kurzy a semináře, avšak tato vlastní iniciativa je očekávána a vítána. 

Do oblasti sebevzdělávání waldorfského učitele řadím i studium literatury 

spojené nejenom s tematikou waldorfské pedagogiky a antroposofie.  
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3.3.  Shrnutí teoretické části 

Cílem teoretické části je popsat a porozumět charakteristikám práce a vzdělávání 

waldorfských učitelů.   

Při studiu literatury jsem dospěla ke zjištění, že antroposofický, tedy waldorfský 

učitel musí projít stejnou profesní přípravou jako učitel běžné školy. Vztahují se na něj 

stejné požadavky modelů profesní kompetence učitele. Waldorfský učitel se ale nestává 

tímto učitelem po absolvování běžného vzdělávání. Posluchači waldorfských seminářů 

jsou již často odborníky v jiném, než např. pedagogickém směru, je tedy logické, že 

věkový průměr účastníků seminářů je vyšší než u studentů pedagogických fakult, kteří 

právě absolvovali střední školu (Pol, 1995).  Rozhodnutí stát se waldorfským učitelem 

by sebou mělo nést začlenění antroposofie do osobního života, usuzuji tedy, že k němu 

vede mnohdy delší cesta, než např. k rozhodnutí stát se běžným učitelem. Učitel 

waldorfského zaměření se vzdělává dle požadavků R. Steinera a jeho koncepce 

waldorfské pedagogiky, která se v mnoha bodech shledává s tradicí akcentující rozvoj, 

jak ji uvádí Zeichner s Listonem. Hlavní představa o vzdělávání waldorfského učitele 

pochází z antroposofie, kdy učitel pracuje sám na sobě po celý život a rozvíjí svoji 

duchovnost. 

 Oficiální waldorfské vzdělávání je uskutečňováno skrze waldorfské semináře a kurzy. 

Je zde kladen důraz i na sebevzdělávání, samostudium spisů z oblasti antroposofie a její 

pedagogiky.  

Troufám si říct, že celková příprava waldorfského učitele v dnešní době 

obsahuje stejné čtyři složky jako běžná učitelská příprava.  Do první odborně 

předmětové složky jmenované Průchou (2000) řadím studium odborných předmětů, 

které waldorfský učitel má znát. Složka pedagogicko-psychologická je zastoupena 

studiem žáka, jeho osobnosti a přístupu k němu. 

Složka praktická dle mého názoru obsahuje osvojení si dovedností spojených s výukou. 

Všeobecným základem vnímám studium antroposofie. 
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II. EMPIRICKÁ ČÁST 

4. Metodologie 

4.1.   Metoda výzkumu 

Pro tuto práci jsem zvolila kvalitativní přístup, který je dle Hendla (Hendl, 

2005)někdy nazýván pružným typem. V rámci tohoto přístupu je možné během 

výzkumu měnit a upravovat výzkumné otázky. Výzkumník je zde chápán jako osoba, 

využívající všech možných informací k objasnění výzkumných otázek (Hendl, 2005). 

Dle Švaříčka, Šeďové (2007) i Hendla (2005) jsou základními výzkumnými metodami 

(designy): zakotvená teorie, případová studie, etnografie, biografický design. Za 

výzkumný design jsem zvolila případovou studii, protože jejím „ smyslem je velmi 

podrobné zkoumání a porozumění jednomu nebo několika málu případů.“ (Švaříček & 

Šeďová, 2007, s. 97).  Gavora (2006) se k případové studii vyjadřuje jako ke zkoumání 

jednoho případu, kdy případ může být jeden člověk, skupina osob, nebo instituce.  

„ Případ je zakotvený v jednom socio - kulturním prostředí a vydává svědectví o něm.“ 

(s. 126) 

 Případem této práce je skupina učitelů waldorfské základní školy.  

 

4.2.  Prostředí výzkumu a výběr výzkumného vzorku  

Výzkum proběhl ve waldorfské základní škole, jejíž prostředí jsem měla čest 

poznat během dvou školních praxí v tamější mateřské škole. Během praxe jsem se blíže 

seznamovala s principy a waldorfské pedagogiky, která si postupně získávala můj 

zájem. Historie školy se datuje od roku 1999, kdy byla založena první waldorfská třída. 

Výzkumný vzorek tvoří šest učitelů waldorfské školy, kteří byli ochotni 

poskytnout mi svůj čas. 

Komunikaci se školou jsem započala elektronickou formou, kdy jsem 

kontaktovala ředitele školy, který mě následně odkázal na svou zástupkyni, se kterou 

jsem mohla probrat výzkum a díky ní oslovit učitele školy. Po přihlášení účastníků jsem 

si s nimi domluvila setkání. Která proběhla ve sborovně nebo v kabinetech. Několikrát 
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se stalo, že jsme při rozhovoru byli vyrušeni, ale nemělo to žádný dopad na rozhovor. 

Atmosféra na škole byla velmi příjemná a i při vyrušení, nikdo nepocítil ohrožení či 

přerušení toku myšlenek. 

S učiteli jsem často po rozhovoru pokračovala v neformálním osobním 

rozhovoru. 

 Respondenti 

Výzkumu se zúčastnilo 6 osob, z toho 5 žen a 1 muž. 

Anna: 44 let, 8 let praxe ve waldorfské škole, 

Barbora: 45 let, 10let praxe ve waldorfské škole, 

Dita: 37 let, 2 roky praxe na waldorfské škole, 

Eva: 42 let, 8 let praxe na waldorfské škole, 

Filip: 48 let, 14 let praxe ve waldorfské škole, 

Hana: 50 let, 8 let praxe ve waldorfské škole. 

 

 

4.3.  Sběr dat a jejich zpracování 

Metodou sběru dat jsou polostrukturované rozhovory. Otázky jsou uzavřené i 

otevřené. Rozhovory jsou dle Švaříčka a Šeďové (2007) nejčastěji používanou metodou. 

Rozdělují je na polostrukturované a nestrukturované. Polostrukturovaný rozhovor se 

vyznačuje předem připraveným seznamem témat a otázek, které mohu během 

rozhovoru přizpůsobovat dané situaci (s. 160). 

Rozhovory, kterých bylo celkem šest, trvaly v průměru zhruba 60 minut. Po 

představení se respondentovi, odebrání se na místo, kde dotazování mohlo být 

uskutečněno, a uvedení výzkumu jsem započala samotné pokládání otázek. Na závěr 

každého rozhovoru proběhlo poděkování a nabídnutí možnosti kontaktovat mě  

na e-mailovou adresu. 

Rozhovory jsem doslovně přepsala z nahrávacího zařízení (mobilní telefon), 

respondenty jsem označila jmény podle písmen abecedy. Rozhovory jsem dokola 

pročítala a následně jsem slova, věty a odstavce kódovala. Kódy jsem tvořila způsobem, 

že jsem se ptala, o co v dané části jde (Švaříček & Šeďová, 2007). Tyto kódy jsem 

podle podobnosti a vnitřní souvislosti řadila do kategorií. Po prvním kódování jsem 

nebyla spokojena a celý proces jsem započala nanovo se snahou nenechat se předem 

ovlivnit konstrukty, které jsem si v mysli vytvořila během prvního kódování a 
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kategorizování. Pro finální vytvoření zprávy jsem využila strategie „vyložení karet“, 

založené na tom, že: „ výzkumník vezme kategorizovaný seznam kódů, kategorie 

vzniklé skrze otevřené kódování uspořádá do nějakého obrazce či linky a na základě 

tohoto uspořádání sestaví text tak, že je vlastně převyprávěním obsahu jednotlivých 

kategorií.“(s. 226) 

 

4.4.  Etika výzkumu 

Dle Švaříčka a Šeďové (2007) je důležité zajistit ochranu respondentovi tím, že 

jej nebude možné identifikovat, bude mu tudíž přidělen pseudonym a jméno zařízení 

nebude v práci uvedeno ani v pasáži poděkování. Respondent musí být informován o 

této důvěrnosti a před započetím samotného rozhovoru musí být srozuměn se způsobem 

pořizování záznamu a ujištěn o zachování jeho soukromí. Cílem výzkumníka musí být 

nepoškodit účastníka výzkumu. 

S informovaností o průběhu a zaznamenávání rozhovorů souvisí poučený 

souhlas, kde bychom respondenta měli informovat např. o průměrné době rozhovoru. 

Má li respondent zájem o zpřístupnění práce, je povinností výzkumníka, slíbí li 

poskytnutí práce, práci opravdu poskytnout (s. 43-49). 
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5. Výsledky výzkumu 

V rozhovorech jsem se zaměřovala na poznání postojů waldorfských učitelů  

k běžnému vzdělávání a k waldorfskému vzdělávání. Snažila jsem se pochopit jejich 

vnímání pedagogické reality v rámci waldorfské výuky a zároveň ji porovnávat s názory 

na jejich běžné vzdělávání. V této části pro mne bylo významné zachytit jejich potřeby, 

které v běžném i waldorfském vzdělávání pociťují či pociťovali. 

V následující zprávě se pokusím logicky vysvětlit a shrnout poznatky získané 

uskutečněním šesti polostrukturovaných rozhovorů s aktivními waldorfskými učiteli.  

Využívám schématu otázek, kdy jsem rozhovor pomyslně rozdělila do dvou částí. První 

část byla zaměřena na běžné (pregraduální) vzdělávání a druhá část na vzdělávání 

waldorfské. 

Postupuji způsobem rozdělení zprávy na dvě hlavní části a jejich shrnutí. 

První část je zaměřena na běžné vzdělávání, vyskytují se v ní hlavní témata: 

Užitečnost a smysl vysokoškolského vzdělání pro waldorfského učitele, Pedagogické 

vedení, Aplikace znalostí a dovedností z běžného vzdělávání, Potřeby v rámci běžného 

vzdělávání. 

Druhá část se také zaměřuje na způsob vzdělávání waldorfských učitelů, ale z 

hlediska waldorfské přípravy. 

Hlavní témata zde jsou: Sebevzdělávání, Aplikace principů antroposofie v praxi 

waldorfského učitele, Potřeby waldorfského učitele. 

 

Na počátku profesní dráhy každého dotazovaného je ukončené studium na 

vysoké škole. Ne všichni dotazovaní volili vysokou školu pedagogického zaměření, 

avšak až na jednoho dotazovaného si všichni, kdo toto vzdělání neabsolvovali,  povinné 

vzdělání pro výkon učitelské profese splnili během dalších let formou distančního 

studia. Jeden responent, který vystudoval speciální pedagogiku, taktéž nesplňuje 

podmínky dané zákonem pro výkon učitelské profese na základní škole. Zajímavostí je, 

že své studium absolvoval v zahraničí v Moskvě. V jádru je ale jeho hodnocení 

vysokoškolského vzdělávání a jeho přínosu velmi podobné ostatním dotazovaným. 

Zahrnuji jeho odpovědi do výzkumné zprávy, neboť byl tento výzkum zaměřen na 

poznání subjektivních názorů učitelů. Domnívám se, že tito učitelé, kteří si waldorfský 
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směr vybrali ke svému povolání, mají obecně podobné pohledy na vzdělávání a tíhnou 

ke stejnému filosofickému základu v antroposofii. Odpovědi na otázky kladené  

v rozhovorech byly velmi podobné nálady a významu.  

Samotnou zprávu bych ráda obohatila o informace každého dotazovaného. 

Použila jsem jména dle abecedního pořadí, jména nemají nic společného se skutečnými 

jmény dotazovaných. 

Respondenti 

Anna 

Anna úspěšně absolvovala pedagogické vzdělání během studia Pedagogické 

fakulty v Brně. 

Zvolila si zaměření na první stupeň základní školy. Dalším vzděláním, které 

uskutečnila, je postgraduální studium na Filozofické fakultě v Brně, obor dramatická 

výchova. 

Je tedy podle zákona způsobilá učit na základní škole. Ve waldorfském 

vzdělávání vystudovala dva roky waldorfského semináře, který nazývá Úvodem do 

waldorfské pedagogiky. 

Anna je jednou z mála odbornic na výuku eurytmie v České republice. Znalosti a 

potřebné dovednosti získala při pětiletém studiu eurytmie. 

 

Barbora 

Její studijní zaměření je speciální pedagogika obor mentálně retardované děti. 

Své vysokoškolské studium absolvovala na univerzitě v Moskvě. Na waldorfské škole 

se věnuje výuce anglického jazyka. V tomto zaměření absolvovala mnoho seminářů a 

kurzů, nemá ale podle zákona potřebné vzdělání pro výuku na základní škole, což sama 

zdůrazňuje: „(…) nevyhovuji běžné legislativě, protože učím angličtinu, nemám žádný 

významný papír, i když mám mraky seminářů.“ 

Waldorfské semináře studovala dokonce tři, avšak žádný z nich nedokončila, většinou 

z časových důvodů, necítí se ale nijak ochuzena: „Mám nedokončený tři semináře. Ale 

hlavně, že jsem je dělala.“ 

 

Dita 

Dita vystudovala přírodovědeckou fakultu, učitelství biologie chemie. 
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Neabsolvovala waldorfský učitelský seminář, účastnila se dvakrát letního kurzu 

v Pardubicích a jednoho semináře. Na základní škole vyučuje pracovní činnosti a 

supluje učitele biologie a chemie. 

 

Eva 

Eva vystudovala učitelství chemie pro základní a střední školy. Zaměření pro 

základní školy získala na pedagogické fakultě Karlovy univerzity během čtyř 

semestrálního studia. 

Ukončila tříletý waldorfský seminář, tříletý seminář pro třídní učitele, 

momentálně studuje třetím rokem waldorfský seminář pro učitele druhého stupně a 

středních škol. V létě jezdí na letní seminář v Pardubicích. Je třídní učitelkou.  

 

Filip 

Filip dosáhl doktorandského stupně vzdělání ve studiu ekologie a životního 

prostředí, v magisterském stupni absolvoval studium obecné biologie. K tomuto 

vzdělání se věnoval studiu arteterapie na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, 

které ukončil bakalářským titulem. 

Filip nemá požadované vzdělání k výuce na základní škole, k tomuto faktu se 

vyjadřuje: „To učení byť mi to přijde absurdní, protože jsem působil na vysoké škole, 

protože jsem tam tři roky učil, tak jsem třeba vzdělával pedagogy, jak mají potom učit a 

co mají učit. Přijde mě to absurdní ale podle zákonu…“ 

Waldorfské vzdělávání uskutečnil tříletým seminářem pro třídní učitele. A řadou 

jednodenních nebo víkendových seminářů, letní kurzy pro třídní učitele. Waldorfské 

vzdělání považuje za nezbytnost pro waldorfské učitele. 

 

Hana 

Hana vystudovala Vysoké učení technické obor strojní inženýrství, pokračovala 

ve studiu vychovatelství na pedagogické fakultě a účastnila se seminářů dřevořezby, 

kterou na škole vyučuje. 

Aby mohla bez problémů vyučovat na základní škole, vystudovala Hana 

doplňkové studium na pedagogické fakultě obor učitel odborných předmětů. 

V rámci waldorfského vzdělávání absolvovala tříletý seminář pro vzdělávání 

waldorfských učitelů v mateřských školách. 
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5.1.   Běžné vzdělávání 

5.1.1. Užitečnost a smysl VŠ vzdělávání pro waldorfské učitele 

Dotazovaní učitelé jsou různého zaměření odbornosti, z šesti dotazovaných 

pouze jeden zvolil jako výchozí bod studium učitelství pro základní školy na 

pedagogické fakultě. Ostatní jsou různého zaměření: speciální pedagogika, učitelství 

biologie a chemie na přírodovědecké fakultě, biochemie, strojírenství na VUT, obecná 

biologie a ekologie (v rámci doktorandského studia) na přírodovědecké fakultě. 

Vzdělávání na vysoké škole je součástí vývoje každého učitele. Tento vývoj, 

učitelovo pojetí výuky, neustrne s ukončením studia na fakultě, nýbrž pokračuje během 

celé učitelské praxe učitele (Mareš, 1996). Studium má studentovi učitelství nabídnout 

množství cest a inspiraci k vytvoření vlastního pojetí výuky. K hlubší proměně 

učitelova pojetí výchovy dochází dle Mareše (1996) po absolvování vysoké školy, kdy 

se začínající učitel většinou octne na místě vyučujícího. Dle mého názoru je pro to 

důležité zvážit, zda li je vysoká škola schopna předat dostatečně naplněnou praxi a 

vyslat na základní školy zcela připravené učitele. Mareš (1996) tvrdí, že zde hraje 

velkou roli pomoc od zkušenějších kolegů. Mnoho učitelů po nalezení svého 

vyhovujícího způsobu výuky nemá potřebu dále se vzdělávat a otvírat novým věcem, 

domnívám se, že toto ustrnutí je zcela nevhodné pro měnící se dobu a děti. 

Dotazované dle svého pocitu z rozhovorů řadím do skupiny učitelů, kteří „ … 

hledají dál, postupně své pojetí obměňují či dokonce důkladně přepracovávají, jsou 

otevřenější ke změnám.“(Mareš, 1996, s. 15). 

Mluvím zde ovšem o vzorku šesti dotazovaných v rámci svého výzkumu. 

Eva, jejíž dcera v době uskutečnění rozhovoru studovala pedagogickou fakultu, 

se o současném vzdělávání své dcery na pedagogické fakultě vyjádřila: „(dcera) nemá 

pocit, že se zatím naučila jedinou věc, kterou by jako v praxi jako něco se jako učí se ty 

odborný věci, ale že se vlastně zatím nenaučila vůbec nic, co by jí určilo jak pracovat 

 s dětma a tak.“ 

I ostatní dotazovaní své běžné vzdělávání hodnotí spíše jako způsob rozvoje 

mozku, získání dat. Vyjadřují se k nedostatečnému naplnění potřeby seznámení se 

způsobem jak tyto informace, co nejlépe a nejefektivněji předávat žákům. 
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Anna tvrdí, že studium pedagogické fakulty jí předalo mnoho vědomostí 

„(…)mě dala mi vědomosti (škola)“, ale neseznámilo ji s praktickou prací s dětmi. „(…) 

ono tak se to jako říká, takže ta škola vlastně člověka na život nepřipraví až ta praxe.“ 

Hodnotí ji však jako uvedení do pedagogiky a zorientování se v oboru: „ že si 

myslím, že ta škola vlastně jako pedagogická myslím, že dává člověku, aby se měl čeho 

chytit.“ 

Nejenom z tvrzení Anny vyplývá, že vysoká škola dala dotazovaným prostor pro 

zrání, zorientování se světě. Barbora uvádí: „Jako takové pro mne bylo velmi významné, 

že jsme tam měli různé psychology, metodiky výuky ale myslím si, že to gró studia na 

vysoké škole je, že má možnost zrát osobnostně, že to není tak jako když ano, že musí 

překonávat nějaké těžkosti. A vlastně že se mu dá příležitost k tomu uzrát v dospělého.“ 

Ocenila i časovou volnost, kterou mohla využít k širším zájmům a vzdělávání: 

„Víte co, vzhledem k tomu, že jsou těžký školy a tahle nebyla těžká. A právě to bylo to, 

co my ta škola mohla dát nejvýznamnějšího. Protože co mě dala, jsem zpětně mohla dát 

zřetel na jiný věci.“ 

 Na rozdíl od Barbory Hana studovala distanční formu učitelství a tvrdí, že: 

„(…)ale když to teda řeknu upřímně, tak mně VŠ pedagogická v podstatě nedala vůbec 

nic (…)“ 

Hodnotí skladbu předmětů jako výplň: „(…) jsme tam měli předměty, který tam 

byly nacpaný, jako taková nějaká výplň, protože abysme dostali určitý počet kreditů, tak 

oni nám museli něco nacpat.“ 

Smysl vzdělávání se zaměřením na učitelství a následnou učitelskou praxi vidí 

Dita v případě, že daný člověk učitelství cítí jako poslání „ (…)celý ten způsob 

vzdělávání jako směřující ke klasickému tak mě přijde, že pokud člověk netouží být 

učitelem a nemá to v sobě, tak by neměl učit.“ 

Mnohokrát se ozýval názor, kdy respondent tvrdil, že způsob výuky na vysoké 

škole byl pouze memorováním. Respondenti by ocenili více si učivo prožít a propojit.  

Filip to hodnotí ze dvou pohledů. Z jednoho jako student, kdy tvrdí, že toto 

vzdělávání mu umožnilo proniknout hluboko do svého oboru a z druhého, kdy se 

vyjadřuje jako vysokoškolský učitel o jeho pocitu nutnosti propojovat učivo na různých 

úrovních. Filip vyučoval na přírodovědecké fakultě, kde se pokoušel studenty přimět 

k tomu, aby více mysleli a znalosti pouze nememorovali. Říká, že studenty bolelo 

myslet. Během svého učitelského působení na vysoké škole si uvědomil, že je nutné 
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začít s přeměnou myšlení lidí dříve než na vysoké škole a proto se rozhodl pro 

waldorfské školství, kde může tyto ideály uplatňovat. 

Ve zkratce, je smysl tohoto vzdělávání, pro některé respondenty, v získání 

informací, které je mohou rozvíjet po stránce mentální, dále v poskytnutí doby pro zrání 

osobnosti. Pro některé je to období, které bylo směřováno k získání titulu, který je 

oprávnil k vykonávání profese, období, kdy si uvědomí, jakým způsobem vzdělávat jiné 

nechtějí. 

V rozhovorech se opakovaně ozývala kritika praktické stránky studia. Větší 

ocenění by vzdělávání dostalo, kdyby byli učitelé směřováni více prakticky než 

teoreticky. Samotnou teorii neodsuzují, avšak tvrdí, že neměli prostor si ji vyzkoušet. 

Švec (2005) ve své publikaci uvádí, že není překvapením, když studenti 

upřednostní před teorií praxi, která je dle nich nejvíce přínosnou záležitostí. Samotní 

vysokoškolští učitelé přiznávají, že: „ … akademické vzdělávání budoucích učitelů 

nepřipravuje pro školskou praxi a je tedy v tomto směru málo účinné.“ 

(Švec, 2005, s. 89). Švec se přiklání k nutnosti integrace (propojení) pedagogické teorie 

a praxe „… a to jak na fakultě, tak na školách, kde probíhají praxe studentů 

 (2005, s. 94). Tímto se potvrzují názory respondentů na nedostatek praxe. 

 

5.1.2. Pedagogické vedení 

 

V drtivé většině případů se respondenti zmiňují o důležitosti pedagogického 

vedení. Na základě rozhovorů usuzuji, že tento pojem obsahuje působení učitele na 

vzdělávaného, osobnost učitele, přístup učitele ke vzdělávanému a odbornost učitele.  

Respondenti zdůrazňují, že více než samotné učivo je ovlivnily osobnosti vyučujících. 

Obohacení vyučujícím oceňuje Filip „ takže mě nejvíc jako v tom co jsem se naučil, tak 

ten osobní případ vždycky toho pedagoga, toho profesora to když člověk jak měl tu 

možnost se vlastně dostat až přímo k němu takže to potom mě asi dalo nejvíc.“ 

Současně oceňuje možnost poznat učitele osobněji.  

Hana by některé vyučující nejraději vyměnila, ale na druhou stranu byla schopna 

ohodnotit kvalitu jiných učitelů, kteří umožnili diskuzi nad různými problémy a sami se 

nechali obohatit. 
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Jeden z nejsilnějších okamžiků pro Annu bylo, když jí vyučující nabídla, ať u 

tématu alternativních pedagogických směrů, ukáže praktické provedení a obohatí tím 

třídu i jí. 

„Já jsem zažila úžasný postoj z katedry matematiky…. A vlastně paní učitelka tehdy co 

nás měla, ale na didaktiku matematiky, tak právě říkala no a tak když teda jezdíte se 

vzdělávat v nějakém tom alternativním oboru pedagogickém, tak nám něco řekněte, 

předveďte a to já si nesmírně cením, protože ona opravdu, ona mi dala prostor v tom 

cvičení (…) a to jsem si tedy nesmírně cenila od téhle paní docentky. Ač ona zkušená 

prostě vysokoškolská profesorka, tak mě tak nějakou dvacetiletou studentku nechala 

sdělit co, co jako se, jako jsem se já někde jinde naučila, to pro mě bylo jako lidský jo, 

že jsem si říkala, to je paní učitelka. Ta prostě ví a chce něco těm studentům jako předat, 

tak to bych ráda vypíchla.“ 

Obecně se respondenti shodli, že vyučující má být silnou osobností, vědět, co předává a 

zároveň tuto práci dělat co nejlépe. Naopak pasivní učitele, kteří výuku pojímali 

nezáživně a bez zájmu hodnotili záporně.  

 „ ve chvíli, kdy prostě já jsem se učila jak s dětma malovat vést výtvarku, didaktiku, jo, 

nic mi to nedalo, naopak mi to dalo odpor, protože paní učitelka vedla přednášky 

stylem, že seděla a četla skripta.“ nebo „My jsme měli nesmírně kvalitní pedagogy, ale 

vedle toho byli učitelé, kteří bych si říkala, kdybych ty lidi nepotkala tak o nic nepřijdu, 

nejenom, že mě nic nenaučili.“(Anna). 

 

5.1.3. Aplikace znalostí a dovedností z běžného vzdělávání 

 Ze svého vysokoškolského vzdělání respondenti aplikují získané znalosti a 

dovednosti specifického oboru. Např. Anna se zabývala studiem dramatické výchovy, 

jejíž principy využívá nejenom v práci s dětmi. „ Já můžu tu výuku vlastně využít, mě to 

dává takový možnosti jako učitel mít základ z dramatické výchovy ať už to vezmu jako 

vystupování před lidmi i vlastně práce pedagoga, už třeba jenom mluvit před rodiči na 

schůzce, nebo i informovat v něčem veřejnost dospělých (…)Tydle ty dovednosti ty mi 

dala dramatická výchova.“ 

Barbora aplikuje zjednodušování věcí, oslovování těla, nejenom intelektu. Je to dané 

jejím studijním zaměřením speciální pedagogiky. 

Dita, Hana i Eva oceňují možnost využít získaný všeobecný rozhled, odborné znalosti. 
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Filip ze svého studia na přírodovědecké fakultě aplikuje, dle svých slov, vše. Informace, 

vytvořený vztah k přírodě, lidem a životu. Využívá poznatků ze studia arteterapie. 

5.1.4. Potřeby v rámci běžného vzdělávání 

 Hlavní potřebou, o které se Anna i ostatní často během rozhovoru zmiňovali, je 

možnost být veden a vzděláván učiteli-osobnostmi. Na několika místech vyzdvihuje 

tyto učitele, kteří na ni během jejich vysokoškolských studií zapůsobili a ona si jich 

vážila pro jejich postoje a chování: „Chápu, že třeba ti pedagogové na pedagogické 

fakultě nebyli úplně stoprocentní, rozumím tomu. Na druhou stranu o to víc oceňuju, že 

se tam fakt vyskytli, co jím říkám teda osobnosti, že ten člověk mě učil i tím svým 

chováním i tím svým jako životním postojem.“ Uvítala by i odlišný přístup ke 

vzdělávání: „ Když se o tom bavíme, nebo když mluvím, o tom tak mě napadá, kdyby to 

bylo dělané takovým způsobem, jakým teďka já tady zažívám, jako v naší škole. Pro 

dospělé samozřejmě.“ a dále (změnila by): „(…) jako jakoby ten přístup toho učitele  

k tomu studentovi.“  

Osobnost učitele oceňuje i Filip a zdůrazňuje potřebu být obohacován učitelem-

osobností a jeho lidskostí. „ takže mě nejvíc jako v tom co jsem se naučil, tak ten osobní 

případ vždycky toho pedagoga, toho profesora to když člověk jak měl tu možnost se 

vlastně dostat až přímo k němu takže to potom mě asi dalo nejvíc.“ 

Vzdělavatel, jako součást kvalitního učitelského sboru, by podle Spilkové (2010, s. 12) 

měl být otevřený, flexibilní, vysoce angažovaný, vstřícný, s pozitivním přístupem  

k žákům. Měl by to být profesionál s osobnostními kvalitami. V rozhovorech se 

opakovaně ozývají tyto představy o učiteli-osobnosti. 

 Eva vnímá nedostatek praxe, kterou by zavedla v daleko větší míře už od 

prvního ročníku a ocenila by, kdyby studenům byla zprostředkována možnost vidět: „ 

když se někde něco děje pozitivně“. Filip tvrdí, že studium je málo provázáno s reálným 

životem. Vysokoškolské vzdělávání označuje: „je to jakoby trošku, jak jsem říkal i 

předtím, je to jako trošku skleník, takový odtržení od reality, přitom vidím, jako co mi 

nejvíc dalo“ 

Shrnu li potřeby respondentů v běžném vzdělávání, jsou to: praxe, růst, seberozvoj, 

duchovní rozměr, získávání informací, dosažení titulu, vnitřní naplnění, učitelé- 

osobnosti.  

Mezi nenaplněné potřeby můžeme především zahrnout praxi, duchovní rozměr, 
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častokrát i vnitřní naplnění. Tyto nenaplněné potřeby jsou však často uspokojeny ve 

waldorfském vzdělávání a možná jsou i popudem k výběru tohoto pedagogického 

směru. 

5.2. Waldorfská pedagogika 

5.2.1. Sebevzdělávání 

 Název této podkapitoly odvozuji od situace, kdy se učitel rozhodl vzdělávat se 

ve waldorfském směru. Student waldorfských seminářů nemá, na rozdíl od studenta 

např. pedagogické fakulty, status studenta. Proto se zde, u vzdělávání waldorfských 

učitelů, vyjadřuji jako o sebevzdělávání. Učitel se vzdělává ve svém volném čase, 

častokrát již pracuje jako učitel na waldorfské škole a není státem podporován finančně 

ani nařízeními, která jej vedou ke splnění legislativních povinností k výkonu profese 

učitele. 

Toto sebevzdělávání mohu pomyslně rozdělit do dvou částí, kdy první je oficiální 

vzdělávání ve waldorfské pedagogice a antroposofii v rámci různých seminářů a 

školních setkávání učitelů (u dotazovaných to jsou např. metodické úterky) a 

neoficiální, do které řadím studium textů a individuální přípravu učitele. 

Ve třetí kapitole jsem se zmínila o formách studia zaměřeného na tuto pedagogiku. 

Sebevzdělávání komentuje Barbora: „ To je celoživotní záležitost, to prostě nikdy 

nekončí a hlavně tam nejde to, tam jde o to o ty zážitky a to co člověku dává a o 

horizonty o posouvání pohledu a výhledu na věci. A dávání si věcí do souvislostí.“ 

„ … člověk dokud neumře tak vlastně všechno co potkával tak ho nějakým 

způsobem proměňuje.“ (Eva). Respondenti stejně jako Querido(1987) považují 

sebeedukaci za celoživotní jev a cestu. 

Všichni dotazovaní se aktivně účastní seminářů týkajících se jejich pedagogického 

zaměření. Anna je jednou z mála odbornic na výuku eurytmie v České republice, své 

znalosti předává i na své škole a v seminářích. Dotazovaní se pravidelně účastní letního 

kurzu v Pardubicích, kde jsou učitelé připravování na nový školní rok. Waldorfský 

dvouletý seminář považují za nutnost všichni dotazovaní. Dita tím, že nemá waldorfský 

seminář, jej hodnotí ze svých představ o něm a z informací od kolegů. Pociťuje 

důležitost tohoto vzdělávání a očekává od něj rozvoj své osobnost: „ A čím dřív to 

člověk může dělat, tím víc mu to pomůže víc, aby mohl víc fungovat, třeba sám pro sebe 

i.“ 
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Steiner (1993) zdůrazňuje nutnost projít si waldorfským seminářem, kde se učitel 

seznámí s myšlenkami antroposofie a pedagogiky. Spocková (1978) apeluje na nutnost 

antroposofického základu waldorfského učitele. Eva toto vzdělávání vnímá jako 

nezbytnost pro výkon povolání waldorfského učitele: „člověk, který tady chce učit, 

takže se s některými pohledy vlastně musí ztotožnit.“ a pokračuje „(…)v té waldorfské 

škole by člověk měl mít ten seminář, aby věděl, jestli tohle je to co chce“  

V podobném duchu mluví Eliška „Pokud se rozhodnu učit na Waldorfské škole, tak 

musím tím směrem souznít a ty věci vlastně aplikuju potom přímo v tom vyučování.“ 

Významnost seminářů potvrzuje i Filip, který je popisuje „Některé jsou zaměřené na tu 

didaktiku a na tu metodiku a některé jsou víc zaměřené třeba na ty osobnosti, rozvoj 

toho člověka toho učitele. A myslím si, že sou potřeba vlastně oboje dvoje. Třeba ten 

seminář pro třídní učitele.“ 

Semináře slouží i k prožití učiva a jako inspirace k práci s dětmi, kdy jim učitel 

poznatky předává podobným stylem prožitku, jako sám pocítil na sobě během seminářů. 

Ve škole, která mi poskytla dotazované, se pořádají metodické úterky, kde si 

učitelé navzájem předávají své zkušenosti a znalosti. Každý tento seminář je zaměřen na 

určité téma, např. kreslení spirál. Při této činnosti mohou učitelé sdílet vlastní pocity a 

názory a obohacovat se od svých kolegů. Barbora:  „ ... téma bylo spirály, teď jsme se 

zabývali jaký pocit má z toho, když dává z toho, když dělá levotočivou, pravotočivou a 

všímali jsme si toho, kde začíná, protože každý to má jinak.  Jakým způsobem to děláme 

a kterou uděláme tak jako přirozeně. Jakou barvu si vybereme. A v podstatě člověk  

z toho dokáže spoustu zjistit. A nejdůležitější je ten náš zážitek co mi si z toho vyčteme. 

A co mi z toho vlastně tedy prožijeme.“. Pokračuje v popisu metodických úterků a 

sdílení s ostatními: „Před kolegy máme uměleckou činnost, kterou někdo z nás má a má 

nějaký nápad nebo i třeba… Takže to není jako to vzdělávání, které je tak 

pojmenováváno, ale i sdílení pomůcek sdílení nápadů, že ti, kdo třeba měli nějakou 

třídu tak nezištně prostě předá všechny materiály tomu mladšímu kolegovi, nebo když 

přijde nový kolega tak prostě se s tím poměje.“ Pro učitele je běžné obohacovat své 

kolegy o získané dovednosti a znalosti z různých seminářů. 

Obecně ve waldorfském vzdělávání oceňují umožnění kontaktu s kolegy, 

duchovní rozměr vzdělávání, svobodu projevu, sebezkušenost, prožitek, možnost práce 

na sobě a překonávání osobních nedostatků.  
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Semináře jsou bezpečným prostorem, kde učitel může čelit svým nedostatkům, 

získaným kritickým představám a obavám. 

Anna si na seminářích „vyléčila“ názor, že je neschopná výtvarně tvořit. „ A já 

jsem získala vlastně takový pohled, že jsem prostě nemožná a to se mi podařilo zbavit se 

toho díky waldorfskému semináři“. „Já jsem si, můžu říct, vyléčila komplex, co se týká 

výtvarného umění.“  

Dotazovaní si záměrně vybírají oblasti, ve kterých neexcelují. Jsou pro ně 

výzvami a umožňují jim měnit na danou oblast názor a zároveň měnit pohled na sebe 

sama. „Já jsem nesmírně vděčná, že se můžu zabývat věcma, které mě běžně netáhnou, 

co mě táhne nebo co tak přirozeně si vybírám.“ (Barbora). 

„ já teda docela většinou se přihlásím na věci, který se jako nedaří atak, já nejsu 

úplně šikovná v nějakém malování a kreslení, takže skoro vždy chodím na malování a 

kreslení, protože taková to něco, co člověk jako musí v sobě překonat a pak má radost, 

když ten výsledek je vcelku pozitivní atak.“ (Eva). 

Semináře slouží nejenom pro rozvoj učitele, ale hlavně mají silný dopad i na 

žáky, kterým jsou získané dovednosti dále předávány. Např. Eva: „ když máme 

kamenictví, tak já potom tady s děckama můžu dělat kamenictví.“, dále: 

„ ... dělali jsme hliněný domy, hliněný omítky, tak já jsem říkala: „To je úplně parádní, 

protože my toto budeme moct postavit u nás na zahradě.“ A už to tam stojí, jo? My 

vlastně… já to, co někde načerpám, tak tady můžu aplikovat, protože ten prostor tady 

na to je v té škole, jo?“. 

5.2.2. Aplikace principů antroposofie v praxi waldorfského učitele 

V této části se pokouším zpracovat poznámky učitelů k aplikaci antroposofie  

v praxi. Uvádím zde principy antroposofie, které učitelé přímo jmenují a principy, které 

nejsou přímo vyřknuty, avšak v rozhovorech se objevují. 

Výuka na waldorfských školách vychází ze Steinerova poznání dítěte a 

následného rozdělení výuky podle zvláštností daných jeho vývojem, věkem (Rýdl, 

1994). Tyto danosti učitelé zjišťují během studia seminářů a četbou antroposofické 

literatury. 

Dotazovaní jsou si vědomi důležitosti tohoto rozdělení a svou výuku a přístup  

k dítěti vytváří dle specifik daného dítěte a jeho věku. 
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Pokouší se být cíleně zaměřeni na individualitu žáka. Učitel má vhlédnout do 

osobnosti a duše dítěte (Steiner, 1993) a porozumět mu ve světle antroposofie (Pol, 

1995).  

Svou zkušenost s antroposofickým přístupem k dítěti z hlediska věku Anna 

popisuje: 

„Tak to když Steiner mluví jako o dítěti a toto když ke mně nějakým způsobem 

dolehlo ať už jako z antroposofie, nebo z těch přednášek pro učitele, tak to se tam někde 

zapsalo, že to si myslím, že je důležité, neříkám, že se to vždycky daří, někdy se něco 

nepovede a pak jsem s tím nespokojená, nojo ale pak si řeknu: „Vždyť si to vlastně 

udělala a měla si před sebou páťáky a udělala si to, jako kdyby to byli jako sedmáci 

nebo osmáci a to nepotkalo se to jó.“. No a v tu chvíli mě to nedošlo.“  

Význam přístupu k dítěti dle věku a vývoje uvádí Dita. 

„Snažím se na ně pohlížet i z hlediska toho jak na tom jsou ve vývoji a pohlížím 

na ně tak, že třeba když dělají, mají nějaký pravidlo, který vlastně jakoby nejsou schopní 

splnit, protože na to vývojově nemají tak je pak ušetřit nějakýho vyčítání ale pochopit že 

oni za to nemůžou, tak já to musím změnit.“  

Respondenti se shodli, že učitel má svou práci vést od sebe k dítěti. To znamená, 

že má být v souladu s tím, co předává a jakým způsobem to předává. Zároveň nemůže 

po dětech žádat víc, než sám zvládne. Proto je zde nezbytné soustavné sebevzdělávání, 

kdy učitel musí být otevřen novým informacím, měnící se době a potřebám dítěte. 

Další zmínky respondentů o jejich aplikaci antroposofického pohledu do praxe 

jsou: 

Struktura výuky 

Rýdl waldorfskou výuku a její učební plán popisuje: „ … waldorfské školy 

žádný učební plán nemají. Jedná se spíše o určující linie, doporučené motivy a okruhy, 

které získávají konkrétní podobu teprve v rukou učitele…“ (1994, s. 135).  

Nejedná se zde přímo o absenci struktury ve výuce, waldorfský učitel se řídí 

kurikulem waldorfské školy, školním vzdělávacím programem.  

Učitelé vychází s poznání dítěte a hodiny záměrně připravují pro daný kolektiv. 

V seminářích, dle respondentů, nedostávají žádné přesně dané postupy, jak s dětmi 

pracovat, tyto postupy a výukové materiály si vytváří sami, nebo se nechávají inspirovat 

ostatními. Dle Pola (1995) je však učiteli poskytováno seznámení se s kurikulem 
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waldorfské školy a principy přístupu k žákům. Barbora tvrdí: „ … nám v žádným 

případě nejsou dávány recepty, vždycky jako si hledáme ty materiály sami. Někdy 

možná víte co možná ta schopnost nechat to k sobě přijít tu inspiraci. Jakože se člověk 

uvolní a že vlastně dostává čím dál větší důvěru…“ Barbora zde zdůrazňuje i víru v to, 

co dělá. Nutnost uvolnění se a prostor pro emoční chápání situací, vysvětluje zde 

nutnost harmonie intelektuální a pocitové stránky osobnosti. 

Filip oceňuje samostatnost při tvoření hodin. Pociťuje větší jistotu a má pocit, že 

nebude lehce překvapen.  

„… když to připravíte přímo sami, sama, tak vás nic vlastně nepřekvapí. Protože 

to půjde jakoby samo, kdežto když se držím nějaké kuchařky a spolehnu se na ní tak 

najednou v určitých chvílích se to může jakoby znejistět, protože najednou přijde něco, 

co v té kuchařce vlastně nebylo a já protože jsem neměl ten čas nad tím přemýšlet, 

protože se spoléhám na tu kuchařku. Tak v tu chvíli na mě padne jakoby víc práce… 

(smích). 

Najednou jakoby víc práce té, že jsem už jenom to, že musím pracovat s tou 

nejistotou, kdežto když přicházím jako s těmi dětmi s tím svým.“ 

Při studiu waldorfského semináře však určitý návod požadoval, zpětně si však 

uvědomuje, že smysl předávání učiva je v pružnosti a svobodě. Tvrdí: „ ...vůbec 

nelituju toho, že jsme to nedostali, protože ta waldorfská škola je hlavně o kreativitě 

toho učitele a vím, jak když potom se člověk dostane k té kuchařce, jak ho začne 

svazovat … „ 

Důležité pro všechny učitele je výuku přizpůsobovat žákům, vycházet z jejich 

chápání a konkrétní situace. Anna na příkladu vysvětluje, jak se aktuální dění v životě 

dětí může odrazit do výuky. „...děcka zrovna měli dílnu a chystali se na masopust tak 

jsou nesoustředění tak můžu být připravená jak chci ale prostě to není ono.“ 

Učitelé ve svém způsobu výuky využívají učení skrze prožitek, či jak se 

zmiňuje Harwood „učení srdcem“(learning by heart) (1977, s. 10). Tento způsob výuky 

je prováděn propojováním předmětů výuky uměleckou činností. Při stavbě hliněného 

domu se děti mohu dozvědět informace o geologii, fyzice atd.  Harwood (1977, s. 10) 

uvádí v příklad hodinu psaní, kdy dětí nepíší klasicky do písanek, nýbrž se písmena učí 

např. kreslením hory (písmeno M- mountain) nebo údolí (písmeno V- valley). Propojuje 
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zde několik částí vnímání: skrze tvoření, vizuální stránka (písmeno V ve významu údolí 

tvoří zářez do krajiny ve tvaru V), významová stránka (valley znamená údolí).  

Dita shrnuje nutnost prožitku z hlediska své zkušenosti z běžného i 

waldorfského vzdělávání a zároveň popisuje praxi s dětmi:  „ … při tom waldorfském 

vzdělávání člověk může zažít ty pocity těch dětí, který oni pak zažívají oni ve škole  

s náma učitelama a při tom klasickém vzdělávání ty pocity člověk moc nezažívá a 

přitom klasickém vzdělávání mě přijde, že jde jako o to profilovat se a konat. A při tom 

waldorfském jde o to jako rozvíjet se furt dál a dál a vlastně jako pracovat že to není 

ukončené.“ 

Duchovní rozměr 

Waldorfský učitel musí mít základ v antroposofický základ, víru a oboje dál 

rozvíjet (Spock, 1978; Steiner, 1993). Právě duchovní složku respondenti postrádali  

v běžném vzdělávání. Z odpovědí každého dotazovaného je znát snaha o rozvoj své 

duchovní stránky a zájem tyto duchovní principy antroposofie uvádět do praxe učitele. 

Duchovní stránka není dětem teoreticky předkládána, projevuje se skrze jednání 

a působení učitele. „ … myslím, že by ty děti jako neměly vědět, že oni jako, že to 

nepatří do toho, aby to ten učitel jakkoliv předkládal.“(Eva). 

Dle Rýdla je antroposofie „cesta k sebevýchově, určená pro dospělé. Je 

základem přípravy učitelů waldorfských škol, poskytuje jim návody metody práce  

s dětmi, ale ve školách není žákům předávána jako systém pohledu na okolní realitu ve 

smyslu zdogmatizované ideologie.“(Rýdl, 1994. s. 139). 

Projev duchovní stránky waldorfského vzdělávání může být v různých rituálech 

a posvátných chvílích, které učitel může navodit. Eva dále říká, že učitel by s touto 

duchovní stránkou měl být opravdově spjatý, nejenom ji aplikovat, ale prožívat ji. Věří, 

že v opačném případě: „Děti cítí tu nepravdivost toho, co on prožívá a to co říká.“  

S duchovním směřováním antroposofie, se většinou učitelé blíže seznamují na 

seminářích. Anna vnímá: „ že nějaký ten duchovní svět člověk má a prožívá a já jsem 

potřebovala se s ním jako potkat a sblížit.“  

Komunita 

Waldorfská škola funguje jako provázané společenství lidí. Jako komunita učitelů, 

rodičů a dětí (např. Průcha, 1996; Svobodová, Jůva, 1996; Rýdl, 1994). 
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U respondentů se tato komunita projevuje společným sdílením s kolegy v rámci 

metodických setkání učitelů, pořádání seminářů pro učitele i rodiče. Z vlastního 

pozorování mohu potvrdit, že rodiče se aktivně podílí na chodu školy (pomoc s pracemi, 

výzdoba tříd).  Setkávání učitelů není omezeno pouze na jednu školu, kde se učitelé 

potkávají, ale je celorepublikové. Možnost setkat se s kolegy mají na různých 

seminářích a kurzech.  

Spolupráce učitelů může být v pomoci zorientovat se v nějaké oblasti,  

v poskytnutí inspirace, materiálů, ve sdílení prožitků a názorů.   

Komunitní chování může být podpořeno sdílením názorů o výchově a výuce 

dětí, o duchovnu. 

Obohacující pro učitele je také setkávání se s lektory ze zahraničí i Česka. Jsou 

pro ně velkou inspirací nejenom tím, jaké znalosti předávají, ale především svou 

osobností. 

5.2.3. Potřeby waldorfského učitele 

Nejčastěji zmiňovanou potřebou je čas. Tím, že má waldorfský učitel možnost 

svobody ve vedení hodin, je na něj kladena větší časová zátěž v podobě příprav hodin 

pro aktuální žáky a dobu. Učitelé si nestěžují v pravém slova smyslu, ale uvítali by 

vstřícnější přístup ze strany zákonodárců k hodnocení a přijetí jejich waldorfského 

studia a přípravy. Učitelé si musí často dostudovávat povinné vzdělání v rámci 

legislativy České republiky a zároveň se dále vzdělávat ve waldorfském směru, kdy tyto 

semináře jsou uskutečňovány o víkendech a pro některé učitele- rodiče je obtížné svůj 

volný čas rozkládat mezi rodinu a vzdělání, jak uvádí Eva. Ve waldorfském přístupu a 

jeho duchovnosti oceňují naplnění, které je, i přes únavu a pocit nedostatku času, 

pociťováno. 

Barbora: „Je to je zajímavý, že jakmile člověk přijde do kontaktu jako 

duchovníma věcma, že to ho osvěží, i když předtím byl totálně vyčerpanej. Proboha 

mám jet na seminář a přijít o víkend? Že člověk prakticky člověk na ty semináře nikdy 

nechce, znamená to jako od rodiny a tak, ale vždycky ty věci jsou ty věci tak hodnotný 

co člověk tam jako získá.“ 

Hana situaci řeší tím způsobem, že s ní na semináře jezdí manžel a některých se 

účastní i děti. Ne každý má ale tuto možnost, někteří učitelé nemají dospělé děti a 
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partnery, kteří by se aktivně o waldorfskou pedagogiku zajímali. Časovou náročnost 

převyšuje vnitřní uspokojení ze svého povolání. 

„ ...globálně, ta práce je tak jako náročná jako časově jó, že kdyby mě to 

nenapadlo, kdyby mě to úplně neuspokojovalo, tak to se nedá vůbec dělat, to se nedá 

vydržet.“ (Anna). 

„No já jsem taková, že jsem z toho unavená v tom smyslu, že té práce je strašně 

moc a na druhou stranu to dělám strašně ráda…“(Eva). 

Přípravy na hodiny, které jsou ideálně modifikovány pro danou skupinu 

studentů, jsou často velkou časovou zátěží, obzvlášť podílí li se učitelé i na chodu školy 

a společných rozhodnutích.  

Dita: „Znova, ráda bych se líp připravovala na ty hodiny věnovala bych jím víc 

času před hodinou, abych to měla víc promyšlený a nemusela na tu hodinu tak teď jdu a 

budu reagovat na ty potřeby dětí a zatím to nedokážu už na to nemám síly večer. Když 

se starám i o děcka, takže jako v rámci těch podmínek, který mám tak se to snažím dělat 

tak nejlíp jak to jde a více méně mám furt pocit, že to jde.“ 

S pocitem časové nedostatečnosti se učitelé setkávají možná i z důvodu jejich 

pohledu na to, jaký má správný učitel být a jaký přístup k dítěti mít. Zdůrazňováno je 

zapálení pro povolání učitele. Všichni dotazovaní cítí hluboké naplnění svým 

povoláním a svému vnitřnímu zdokonalování a zdokonalování svých metod a 

schopností věnují velké množství času.  

Waldorfské vzdělávání je pro respondenty téměř bez výhrad, naplňuje jejich 

potřeby potkávat se s kolegy, duchovně se rozvíjet, získávat informace a inspiraci a 

především v něm vidí smysl. Výsledkem je i pocit učitelů, že se nachází na správném 

místě a jsou dostatečně na své povolání připravováni. Samozřejmě se zde ozývají 

sebekritické hlasy, kdy učitelé reflektují své nedostatky, ale v jádru cítí, že jsou 

připraveni být waldorfským učitelem. Myslím si, že tato sebereflexe učitelů je nutná pro 

jejich další rozvoj a směřování. Vhodnost určité sebekritičnosti uvádí i Spock (1978). 

Tato sebekritičnost podle ní vede k sebezdokonalování. 

Waldorfské semináře podporují vlastní úsudek učitelů, nepředkládají holá fakta 

k přijetí, ale je žádoucí, aby si sami učitelé utvářeli vlastní názor.  Tyto semináře 

podporují i aktivitu a to v případě, není li v danou chvíli v nabídce téma, které by daný 
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člověk přivítal. V tu chvíli není konečným řešením, že se učitel s tématem může 

rozloučit, ale je vybízen k vlastní aktivitě téma uskutečnit během semináře.  

„Když něco si myslím, že se má změnit, tak můžu jako chodit a brblat a říkat: „ 

teda mělo by se…“. Né, prostě člověk do toho jako dá ten impulz a něco se teda může 

změnit.“(Anna). A pokračuje: „Takže pokud mi tam něco chybí, tak je to zase na nás, já 

můžu vyvolat ten impulz a dostanu odezvu, ano ta možnost tady je, tak se teda 

domluvte.“ 
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Diskuze 

V této části uvádím odpovědi na výzkumné otázky, které vzešly z výzkumu, a 

diskutuji je s odbornou literaturou. 

VO1: Jak se antroposofie promítá do reálného pojetí práce učitele?  

Základem vzdělávání waldorfského učitele má být dle Pola (1995) studium 

antroposofie, která je moudrostí o člověku (Bezděk, 2008). 

Samozřejmostí je tedy duchovní rozvoj učitele, který všichni respondenti zdůrazňovali. 

Tím, že waldorfská pedagogika vychází ze Steinerovy antroposofie, promítá se do 

reálné práce učitele. 

Projevuje se v požadavcích na učitele, kdy má učitel ovládat předávané učivo, má být 

vyrovnanou osobností schopnou vhledu do dítěte, neustále se zdokonalovat ve 

znalostech a také lidsky. Nezbytné, je už řečené, duchovní založení učitele. 

Neoddělitelnou součástí waldorfského učitele je prostředí, v němž se pohybuje, což je 

waldorfská komunita, která sdílí podobné principy vzdělávání a pohled na svět. 

(Spock, 1978). 

Z rozhovorů vyplývá, že tyto principy waldorfské pedagogiky jsou učiteli 

přijímány, vítány a uváděny do praxe. Aplikují do ní myšlenky R. Steinera o dětech, 

výchově a učiteli. Jsou to např. respektování dětského vývoje, přístup k dítěti a 

duchovní zaměření. 

Některé součásti vzdělávání dětí jsou obtížné uskutečnit, někteří učitelé se vyjádřili 

k tomu, že například u předávání informací, musí volit kompromisy co dítěti předat, aby 

měl dostatečné vědomosti.  

 Duchovní část své práce hodnotí respondenti jako nezbytnou. Oceňují pozitivní 

dopad myšlenek antroposofie na své životy i praxi učitele. 

Shrnu li tuto část, mohu říct, že myšlenky antroposofie jsou do praxe uváděny 

skrze zaměření na individualitu žáka, odlišnou strukturu výuky, učení skrze prožitek, 

duchovní rozměr práce učitele (ve smyslu vnitřního působení) a komunitní život. 
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VO2: Jak je waldorfský učitel vzděláván? 

 Neustály rozvoj  učitele je uskutečňován skrze waldorfské semináře a setkávání 

s kolegy a podobně smýšlejícími lidmi. Každý waldorfský učitel musí mít absolvované 

pedagogické studium, které mu umožňuje učit na základní škole. Většina učitelů se  

k tomuto způsobu pregraduálního vzdělávání staví velmi kriticky. Oceňují jednotlivé 

části tohoto studia např. osobnosti učitelů, jednotlivé předměty, odborné teoretické 

znalosti, ale postrádají duchovní rozměr a praktické zaměření se na způsob výuky a 

osobnost žáka.  

Tento aspekt naplňuje waldorfské vzdělávání, které je vedeno myšlenkami 

antroposofie. Antroposofie se ve waldorfském vzdělávání učitele projevuje skladbou 

předmětů, podporou společenství učitelů, akcentem na svobodnou vůli a zkoumání toho, 

co je předáváno. Vzdělávaní nejsou vystaveni tlaku povinnosti, je zdůrazňována 

možnost volby i kritiky. Nejenom vzdělávání žáků je založeno na poznávání skrze srdce 

(Richter, 2013; Querido, 1987). 

 Studium waldorfského semináře je nutností podle všech respondentů a 

především Steinera (1993). Na rozdíl od svých žáků jsou učitelé vědomě vystavování 

učení antroposofie, kterou aplikují ve své práci i životě. Duchovní rozměr je jednou ze 

základních podmínek waldorfské pedagogiky (např. Steiner, 1993; Zeichner, Liston, 

1990). Jsou vedeni k rozpoznání vhodné doby pro přijetí znalostí a vědomostí i  

v případě vlastní osoby. Waldorfské semináře rozvíjí kreativitu učitele díky širokému 

spektru nabídky od teoretických předmětů po předměty umělecké, řemeslné. Důležitá je 

zde snaha zabránění mechanizace předávání informací. Tato snaha je společná i teorii 

akcentující rozvoj, která se proti této mechanizaci staví (Zeichner, Liston, 1990). 

Vzdělávání učitele waldorfských škol probíhá v několika krocích. Jedná se o 

splnění podmínek legislativy České republiky, učitel musí absolvovovat pedagogické 

studium v rámci vysoké školy. V tomto případě získávají titul. Dalším krokem je 

doporučené (a dle waldorfských učitelů nezbytné) vzdělávání ve waldorfské pedagogice 

v rámci seminářů a kurzů. Dalším možným krokem, který respondenti ve většině 

případů učinili, je odborné vzdělávání na vysoké škole. Z tohoto vzdělávání si 

respondenti odnesli mnoho odborných znalostí, které ve své výuce aplikují.  

Jednohlasně se také shodli na nezbytnosti sebevzdělávání v myšlenkách antroposofie.  
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VO3: Jaké potřeby pociťují waldorfští učitelé v souvislosti se svou prací a 

vzděláváním? 

 Tím, že jsou na waldorfského učitele kladeny požadavky ze strany státu, 

legislativy a ze strany waldorfské pojetí, vznikají určité potřeby, které jsou více či méně 

saturovány. 

Usuzuji, že většina waldorfských učitelů by ocenila, zjednodušení své 

pedagogické přípravy v rámci běžného vzdělávání. 

Náročnou součástí komunitního života a své praxe vnímají požadovaný čas.  

Vyplývá to z nerovnosti pregraduálního a waldorfského vzdělávání. Waldorfští učitelé 

se musí ve svém volném čase (převážně o víkendech) dále vzdělávat. Absolvují 

doplňkové pedagogické studium a waldorfské studium, které vnímají jako nezbytnost 

k výkonu svého povolání. 

Potřeby respondentů se odráží v jejich volbě povolání waldorfského učitele. 

Většina respondentů ve svém pregraduálním i doplňkovém pedagogickém studiu 

postrádala ty aspekty naplnění ve vzdělávání, které obdržela při waldorfském 

vzdělávání. Ve všech rozhovorech byly skloňovány tyto potřeby: 

Růst a seberozvoj- v obou formách vzdělávání (pregraduální i waldorfské) byly 

tyto potřeby saturovány. Ve waldorfském vzdělávání je saturace těchto potřeb více 

citelná, respondenti zde zmiňují a vyvyšují i seberozvoj a růst v duchovní sféře, kterou 

naprosto postrádali v pregraduálním vzdělávání. Další potřebou respondentů je tedy 

duchovní rozměr, který je saturován ve waldorfském vzdělávání. Pregraduální 

vzdělávání respondentům neposkytlo dostatečnou praxi, uvědomují si, že není lehké 

tuto potřebu během negraduálního vzdělávání naplnit, ale zároveň zdůrazňují, že 

waldorfské vzdělávání tuto potřebu pokrylo. Švec tuto nespokojenost zmiňuje u 

tendence studentů učitelství volit praxi před teorií a označovat ji za nejpřínosnější část 

studia (Švec, 2005, s. 89).  

Podobně může znít srovnání s Harwoodem, který se o znalostech učitele 

vyjadřuje slovy Steinera, jenž tvrdí, že učitel se vše potřebné naučí „za pochodu“, je li 

dostatečně otevřený a pružný (Harwood, 1977). 

 Tento nedostatek mnohokrát vykompenzovalo uspokojení s pedagogickým 

vedením, kdy respondenti oceňovali osobnost vyučujícího, který jim poskytl potřebný 

zápal k studiu. Zmiňovali se také, že učitel- osobnost nebyl v pregraduálním vzdělávání 
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pravidlem, spíše naopak. V souvislosti s waldorfským vzděláváním se nevyskytovaly 

žádné zmínky o nenaplnění potřeby být vzděláván učitelem-osobností. 

Další potřebou je kontakt s kolegy a je saturován ve waldorfském vzdělávání a 

ojediněle i v pregraduálním vzdělávání. Tento kontakt je zde vnímán jako sdílení 

znalostí a společného prožitku, což se může lišit od pregraduálního vzdělávání, kdy není 

příliš velký prostor pro sdružování jako např. při vícedenních seminářích a kurzech. 

Respondenti ke své spokojenosti potřebují inspirující prostředí. Inspirace zde znamená 

vnitřní obohacení a vedení k dalším krokům. Je důležitá i pro pocit vnitřního naplnění 

a smyslu pro to, co v danou chvíli respondent dělá (v rozhovorech se jedná o naplnění  

v rámci vzdělávání a případně následné praxe). Respondenti tuto potřebu ve svém 

pregraduálním vzdělávání ve většině případů bohužel nepocítili.  

Určité naplnění cítili v získání titulu. Dosažení titulu se stává další potřebou učitele, 

která je ovšem spíše naplněním nutnosti. Logické je, že tato potřeba je saturována pouze 

v pregraduálním vzdělávání. V obou způsobech vdělávání se respondenti cítili 

uspokojeni získáváním informací. V pregraduálním vzdělávání oceňovali množství 

informací prohlubujících jejich odbornost. Waldorfské vzdělávání jim nabídlo i 

celistvější pohled na výuku žáků a vhled do antroposofie. 
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Závěr 

Práce se zabývá pregraduálním a waldorfským vzděláváním učitelů 

waldorfských škol. Waldorfské školy jsou hojně rozšířeny po celém světě a jejich 

mateřské školy, základní školy a střední školu můžeme naleznout i v českém prostředí. 

Pro dospělé studenty nabízí waldorfské vzdělávání množství kurzů a seminářů, které 

jsou víceleté i krátkodobé. Tato forma vzdělávání není určena pouze budoucím učitelům 

waldorfské školy, nýbrž i zájemcům z řad veřejnosti.  

V současné době vnímám zásadní problém v postavení waldorfského vzdělávání 

na našem území. Vzdělávání je akreditováno, není ale dostačující pro výkon povolání 

waldorfského učitele. V práci uvádím nároky kladené na waldorfského učitele z pohledu 

legislativy i antroposofie.  

V teoretické části se proto zabývám definováním pojmu učitel a jeho soudobému 

pregraduálnímu vzdělávání. Rozlišuji zde zaměření studia dle stupňů základní školy a 

pokouším se stručně uvést základní podmínky pro možnost vyučovat na základních 

školách. Učitele zde popisuji nejenom z hlediska legislativy, nýbrž i z pohledu teorií 

zaměřujících se na vzdělávání učitelů.  

Druhá kapitola je orientována na popis názorových východisek waldorfského 

učitele a jejich aplikaci. Tato část vysvětluje pojmy antroposofie, jež je základem celé 

waldorfské pedagogiky a nároků na učitele. Třetí kapitola se detailněji zaměřuje na 

způsob a formu vzdělávání a také na nabídku vzdělávání v rámci waldorfského 

zaměření. Popisuji zde učitele z pohledu antroposofie včetně toho, jak má na sobě 

pracovat, jak má přistupovat k žákům, jak poznávat svět. 

V teoretické části mapuji situaci dle odborné literatury. 

V druhé, empirické části práce se pokouším stručně shrnout výsledky 

empirického šetření a odpovědět na výzkumné otázky. Zvolila jsem možnost 

kvalitativního výzkumu, kde jsem využila polostrukturovaných rozhovorů, které jsem 

následně kódovala a kategorizovala. Závěrečná podoba výsledků výzkumu byla 

vytvořena díky technice vyložení karet.  
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Výzkumné otázky zněly: 

VO1: Jak se antroposofie promítá do reálného pojetí práce učitele?  

Snažím se zde postihnout téma aplikace myšlenkového proudu, na kterém 

waldorfská pedagogika stojí, do praxe učitele. Pokouším se zjistit konkrétní aplikaci 

v praxi učitele, postoje a názory k antroposofii. Reflektuji i vnímání důležitosti 

antroposofie danými učiteli. Realné pojetí práce zde vystihuje aplikaci myšlenek 

antroposofie a její pedagogiky do vnitřního světa a přímého vyučování učitele 

waldorfské školy. 

VO2: Jak je waldorfský učitel vzděláván? 

Tato otázka je zaměřena na poznání vnímání waldorfského vzdělávání 

konkrétními učiteli. Zajímá mě, zda li je waldorfský učitel vzděláván na základech 

principů antroposofie. Waldorfské vzdělávání porovnávám se vzděláváním 

pregraduálním, u kterého se zaměřuji na relevantnost tohoto vzdělávání s ohledem na 

principy antroposofie. To znamená, že se pokouším zjistit přínos pregraduálního 

vzdělávání pro waldorfského učitele. 

VO3: Jaké potřeby pociťují waldorfští učitelé v souvislosti se svou prací a 

vzděláváním? 

Seznam potřeb vzniká analýzou VO2, kdy srovnávám pregraduální a waldorfské 

vzdělávání. Během rozhovorů se samozřejmě objevily i další potřeby, které nejsou 

vázány přímo ke vzdělávání, ale k obecně k pojetí práce učitele. 

 

V části Diskuze jsem se na tyto otázky pokusila logicky odpovědět. 

 

Výzkum mi ukázal, že mnoho pedagogů na škole, kde jsem výzkum provedla, nemá 

primárně vystudované pedagogické zaměření. Každý z respondentů vystudoval v rámci 

vysoké školy odborné zaměření: přírodovědné, technické, umělecké (arteterapie, 

dramatická výchova). 

Pouze jeden respondent neabsolvoval waldorfský učitelský seminář, v budoucnu 

s ním však počítá a vzdělává se prozatím kratšími semináři a studiem knih zaměřených 

na waldorfskou problematiku. 
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Ve waldorfském směru se všichni respondenti dále vzdělávají. Mezi nejčastější 

další vzdělávání patří u respondentů účast na letním semináři v Pardubicích. Účastní se 

ho i ti respondenti, kteří aktuálně nejsou třídními učiteli. 

Na vzdělávání mají tyto společné názory (vyjadřuji zde názory většiny, což 

znamená shoda 4 a více respondentů): 

Vysokoškolské vzdělávání 

a) odborné vzdělávání-přínos, získání odbornosti, ocenění učitelů, 

b) pedagogické vzdělávání-nedostatek praxe, oslovení pedagogy, ne předměty, 

získávání informací (můžeme nazvat rozvojem intelektuální stránky osobnosti). 

Pedagogické vzdělávání je zde hodnoceno převážně jako nepříliš hodnotné, jako splnění 

požadavku legislativy České republiky k výuce na základní škole. 

Učitelé na běžném vzdělávání především oceňují jednotlivé vzdělavatele, kteří 

na ně vnitřně působili a získání odborných znalostí, které využívají ve své praxi třídních 

učitelů, či učitelů odborných předmětů. Jak jsem se již v kapitole 1.2.3. zmínila, 

Zeichner a Liston (1990) tvrdí, že instituce kultivují schopnosti budoucího učitele, ale 

nepředávají jim potřebný zápal. Tento bod mají dle mého názoru v rukou učitelé, kteří 

potřebné zapálení mohou vzbudit svým přístupem ke studentům. 

Waldorfské vzdělávání učitelů 

 Veškeré waldorfské semináře jsou respondenty hodnoceny nadprůměrně. 

Oceňují umožnění kontaktu s kolegy, duchovní rozměr vzdělávání, svobodu projevu, 

sebezkušenost, možnost práce na sobě a překonávání osobních nedostatků. Opakuje se 

pojem časové náročnosti, kterou učitelé vnímají, ale berou ji jako součást své cesty. 

Toto vzdělávání je naplňuje, cítí v něm smysl a nabíjí je energií. 

Myslím si, že by bylo vhodné pokusit se změnit vzdělávací politiku 

waldorfských škol, ve prospěch waldorfských učitelů. Výsledky šetření mě vedly 

k uvědomění, že většina respondentů není spokojena s dosavadním vzdělávacím 

systémem, kdy jsou nuceni na úkor svého času, který by věnovali rozvíjení své 

waldorfské odbornosti, plnit požadavky legislativy. Tuto formu pedagogického 

vzdělávání považují častokrát za zbytečnou pro jejich praxi. Mnoho zahraničních 

univerzit na rozdíl od českých nabízí vzdělávání v rámci waldorfské pedagogiky. 

Usuzuji z toho, že toto propojení pregraduálního a waldorfského vzdělávání je možné a 

vysoce funkční. Dále se domnívám, že toto propojení by přineslo větší ucelenost 

učitelského vzdělávání waldorfských učitelů a zároveň by se zpřístupnilo více 
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zájemcům. Vycházím ze zjištění, že waldorfští učitelé často studují doplňující 

pedagogické zaměření a zároveň waldorfské semináře, což je časově velmi náročné a 

jistě tato náročnost nepřispívá celkové spokojenosti takto orientovaného učitele. 

Zároveň ubírá sílu a nadšení, tolik potřebné pro toto povolání. Zpřístupnění 

waldorfského zaměření vidím také v dřívějším seznámení potenciálních zájemců s tímto 

směrem. Byla li by waldorfská pedagogika ucelenou volitelnou součástí studia na 

vysoké škole, je možné, že by si ji zvolilo jako svou specializaci více studentů. 

Nedokáži si ovšem představit jaké změny by v české legislativě musely nastat, 

aby tato možnost mohla být uvedena do reálného života. Na mysl mi přicházejí např. 

otázky: Kdo by toto zaměření vyučoval? Odborníci na waldorfskou pedagogiku, kteří 

nemusí mít dostatečné vzdělání pro výuku na vysokých školách? Bylo by možné zákon 

upravit tak, aby tito odborníci bez dostatečného vzdělání, avšak s vysokou odborností 

ve waldorfské pedagogice, na vysokých školách vyučovali? Nebo by výuka byla 

přenechána zavedeným vysokoškolským pracovníkům, kteří by k tématu neměli tak 

hluboký vztah? Jak by výuka probíhala? V rámci kombinace předmětů, složených jako 

v současnosti ve stylu český jazyk- waldorfská pedagogika, zeměpis- waldorfská 

pedagogika atd.?  

Věřím, že tato práce může posloužit jako základ k rozsáhlejšímu šetření, kdy by 

bylo zajímavé zjišťovat konkrétní představy respondentů o svém vzdělávání a vytvořit 

jakýsi ideální model vzdělávání waldorfských učitelů s akcentem na možnost zavedení 

tohoto směru na vysoké školy. 

Uvědomuji si relativní plochost dosavadních výsledků, které by rozsáhlejším 

šetřením mohly nabýt zajímavějších rozměrů.  
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Přílohy 

Příloha č. 1.: Seznam otázek rozhovoru 

1. Jaké běžné vzdělávání jste absolvoval/a? 

2. V čem vnímáte důležitost běžného vzdělávání pro  praxi waldorfského učitele? 

3. Jaké poznatky z běžného vzdělávání aplikujete v praxi waldorfského učitele? 

4. Jaká oblast potřeb byla v rámci Vašeho běžného vzdělávání 

naplněna/nenaplněna? 

5. Co byste změnil/a na běžném vzdělávání? 

6. Jaké waldorfské vzdělávání jste absolvoval/a? 

7. Chcete se v tomto směru dál vzdělávat? 

8. V čem vnímáte důležitost waldorfského vzdělávání pro praxi waldorfského 

učitele? 

9. Jaké poznatky z waldorfského vzdělávání aplikujete v praxi waldorfského 

učitele? 

10. Jak se cítíte být spokojen/a se svou odvedenou prací waldorfského učitele? 

11. Jaká oblast potřeb byla v rámci Vašeho waldorfského vzdělávání 

naplněna/nenaplněna? 

12. Cítíte se být připraven/a pro praxi waldorfského učitele? 

13. Co byste změnil/a ve waldorfském vzdělávání učitele? 

14. Jaké hlavní rozdíly vnímáte mezi běžným a waldorfským vzděláváním? 
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Příloha č. 2.: Přepis rozhovoru 

Rozhovor: HANA 

TAZATEL (T): Jakého vzdělání jste v běžném vzdělávání dosáhla? 

RESPONDENT (R): V běžném tady našem klasickém jo? 

T: Ano 

R: Tak… já jsem technik. Já mám strojárnu..jak průmyslovku, tak tady VUTčko 

v Brně. Takže já jsem inženýr-strojař, naprostým původem. 

T: A máte nějaké pedagogické vzdělání? 

R: Tak potom, ve chvíli, kdy jsem začala pracovat ve Waldorfské škole, což bylo 

nejdřív v družině, tak jsem si dělala vychovatelství na pajdáku, doplňkový studium... a 

tam v družině jsem byla 3 roky.. .tak nějak asi… a potom mi onemocněl syn, tak jsem 

s ním byla 2 roky doma, a když jsem se vracela, tak vlastně v té době, kdy jsem s ním 

ještě byla doma, tak už se to začalo v té škole rýsovat tak, že by byla možnost vyučovat 

dřevořezbu, což prostě bylo pro mě obrovská příležitost..že já jsem vždycky se dřevem 

měla dobrý vztah a vždycky jsem něco dělala se dřevem. A v té době už jsem měla za 

sebou několik kurzů uměleckých-jako dřevořezbu..a současný ředitel, Tomáš, tak on 

ještě byl třídní učitel a tu dřevořezbu vyučoval. Měl vlastně první třídu na dřevořezbu… 

nebo první pátou třídu na dřevořezbu. Takže dřevořezba se u nás učí od páté třídy. 

Takže on vlastně vyučoval ty páťáky a říkal: „Já už nemůžu brát další třídy, mně už to 

nevychází do úvazku. Potřebovali bychom někoho, kdo by tu dřevořezbu učil a já Ti to 

nabízím, jestli chceš.“ A pro mě to bylo obrovský prostě... teda obrovská příležitost, 
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takže to já jsem úplně zajásala a říkám: „ Jasně, já jdu do toho.“ A zároveň teda jsem si 

na pajdáku udělala doplňkový studium, což je učitel odborných předmětů. Tak… to je 

to klasický vzdělání 

T: Výborně, děkuju moc. A v čem podle sebe vnímáte důležitost tady toho vzdělávání 

pro praxi učitele waldorfské školy? 

R: V čem podle sebe? No... to je teda otázka. Tak já bych řekla, že to člověka hlavně 

upevní, protože tady většina lidí nemá pedagogickou školu původem, 

nebo..takhle..většina lidí, těch prvotních učitelů, to co jsme tady taková ta stará garda, 

nebo jak to řeknu – protože já už jsem na waldorfské škole jedenáct let, nebo tak nějak-

takže tahlenc ta původní zakládající skupina, tak to opravdu byli většinou lidi, kteří 

neměli pedagogické vzdělání. Byli to buď z fildy, nebo hodně bylo i techniků-stavaři, 

strojaři, a tak podobně. Takže tihle ti lidi ve chvíli, kdy si opravdu řeknou: „Já ještě 

budu studovat“, tak už musí vědět, že chtějí. Jo, to už jako jen tak by člověk nestudoval. 

V nějakých pětatřiceti letech, to už musím vědět proč, že opravdu chci, takže je to 

takový rozhodnutí… ale když to teda řeknu upřímně, tak mně vysoká škola  

pedagogická v podstatě nedala vůbec nic, protože... jako ta teorie mi přišla v podstatě 

nepoužitelná- nějaký rozdělení filozofie a základy pedagogiky. V psychologii byla 

spousta věcí zajímavých, ale pro mě to bylo zajímavé v tom, že spíš se dalo diskutovat, 

a že jsme říkali: „no tak u nás v praxi se to dělá tak a tak.“ Jo, že jsme řešili třeba 

konkrétní příklady, který se na tu teorii daly napasovat a mluvili jsme o tom. Takže to 

byl pro mě v podstatě takovýhle přínos, že se tam dalo s těma lidma, ať už to byly 

spolužačky, nebo spolužáci, a ten přednášející, tak že se to dalo s nimi v tom kolektivu 

probírat, ale samotný to biflování z těch... my jsme se to ani neučili ze skript, že  dneska 

je všechno v těch projekcích... prostě to teda jsem v tom neviděla vůbec žádný přínos. 

Konkrétně pro mě, ale já neučím klasický předměty, já fakt učím jenom dřevořezbu, což 
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je umělecký předmět, jo, prakticky zaměřený, takže tam ty zkušenosti se musí nasbírat 

úplně jinde, než na nějaké fakultě. 

T: A jaké poznatky, tady z toho běžného vzdělávání aplikujete do své praxe? Je něco, 

jakoby co byste byla schopna vytáhnout z toho? Jestli je tam něco, co můžete použít? 

R: Víte co? Já docela tím, že učím takovýhle předmět, tak já docela tam s klukama 

dělávám, nebo teď říkám s klukama. Já samozřejmě mám všechny třídy, kde jsou kluci i 

holky a pak mám ještě volitelný předmět a tam teda mám samý kluky, tak proto říkám 

s klukama. Tak hlavně třeba v tomto předmětu, kde už děláme takový jako odbornější 

věci, tak tak používám spíš z té své technické praxe. Tím, že jsem strojař, a že prostě 

mám v sobě zakódované půdorysy, nárysy, bokorysy a tady tyhlenc technický věci, 

takže..tam to s nima používám docela dost, když na to narazíme, ale pro mě úplný gró je 

vlastně poznatky ze seminářů, kterých mám..já nevím..sedm, zhruba sedm za rok, mám 

nějakých, buď nějakých víkendových, nebo týdenních seminářů. Čili to se Vám 

nastřádá, tyhlenc ty znalosti, vědomosti, dovednosti. A to je to, o co já se opírám. To 

bych musela mít nějakou restaurátorskou školu, abych mohla tyto poznatky mít 

z běžnýho vzdělávání, ale to já nemám. Nejsem ani vyučený truhlář, ani nemám 

restaurátorskou školu, ani nějakou šuřku nebo něco. To nemám prostě jo, ale 

samozřejmě kdybych to měla..mám kolegu, který vlastně je restaurátor a vyučuje na 

waldorfské škole v Příbrami, tak ten určitě ze své restaurátorské, ze svých základů 

restaurátorských, tak to určitě používá. Ale já toto..já z té školy využívám jako hodně 

málo. Jo a pokuď teda, tak spíš z té mé technické praxe. 

T: Ne z té pedagogické... 

R: Ale z..ono možná, že se to nedá takhle vzít, protože pedagogická...pedagogický 

vychovatel a vzdělavatel zároveň, a to vychovávání, toho vychovávání je na základní 
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škole opravdu jako hodně. Jo, tam ten poměr zaujímá hodně a nevím, kde se tyhlenc ty 

poznatky sbírají. Jednak to podle mýho, to člověk sbírá odmala. Tím že, když byl malý, 

tak byl sám vychovávaný. Má k tomu určitý vztah. Momentálně jsem maminka tří dětí, 

takže ledacos mám ze své vlastní zkušenosti z vedení různých táborů, ze skauta a tak. 

Takže toto všechno se vlastně dá aplikovat, že jo. Ale to jsou dovednosti získaný během 

celýho života...nebo jak to mám říct. To do Vás na fakultě nenalijou. Jak mluvit 

s puberťákama, jak v nich vzbudit nadšení, jo, jak řešit konfliktní situace. To člověk 

získá praxí. A buď to v sobě mám, nebo to v sobě nemám. A nebo na tom..nebo vím, že 

na tom budu pracovat. Že prostě se něco nepovede, přemýšlím nad tím a příště to 

udělám jinak, jo, někam to posouvám. Ale to je....to se děje za provozu. 

T: Výborně, děkuju moc. A jaká oblast Vašich potřeb byla běžným vzděláváním 

naplněna? Šla jste tam s nějakým očekáváním? S něčím, co jste chtěla, aby bylo 

naplněno? 

R: Potřeby jo? Tak já když jsem dělala to vychovatelství, tak tam byla třeba 

výtvarka..tak ta výtvarka částečně nějaké potřeby ve mně naplnila, protože jsme 

především brali moderní umění, ve kterým jsem se v podstatě nijak neorientovala, takže 

tohlenc to se mi trochu rozkrylo a spíš to podnítilo nějakou touhu se tím zabývat víc, 

takže....to...to rozkrylo něco dalšího, co já můžu dělat, ale už jako samostudium. Jo, 

prostě jako to studium třeba dějin umění a tak. Ale to, že se člověk něco naučil na 

zkoušku, tam jim to teda odvykládal, tak kdoví jak to jako moje potřeby teda 

neuspokojilo. Ale spíš je to ..je to pootevření dveří do nějakého směru a já to můžu 

využít. A nebo taky nemusím, že jo. Ale to je o tom, jestli já chci, nebo nechci. 

T: Děkuju. A je nějaká oblast, která teda nebyla naplněna v nějaké potřebě? 
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R: No, víte co..Já totiž..já ty potřeby naplněné mám, protože tím, že si vyhledávám pro 

sebe vhodný semináře, který jsou ale už waldorfského typu jo, takže..nebo to nemusí 

být jen..já to nebudu teď vztahovat na to, že to je waldorfského typu. Já vím, že to 

pořádají třeba waldorfské školy, nebo nějaký waldorfský  alternativy v Praze a 

v Příbrami a v Semilech. To jsou takový města, kam já prostě jezdím. Takže když 

někdo něco zajímavého pořádá a mně se to zrovna hodí, nebo mě to nadchne, nebo mě 

to osloví, nebo něco, tak já tam jedu. Čili já si svoje potřeby naplňuju takhle cíleně. Jo, 

já si cíleně naplním ty potřeby, protože já vím, co chci dělat, který oblasti bych chtěla 

s dětma dělat a v těch se vzdělávám. Ale to fakt jako neočekávám od nějaké fakulty. 

Nebo i se třeba..já se třeba dívám na ty nabídky vzdělávání, co nám teďka chodí různý 

akreditovaný kurzy a semináře a tak a pokud by mě tam něco zaujalo vyloženě, tak jo. 

Třeba teďka přišlo cosi, já už ani nevím, jak se to přesně jmenuje, jenom vím, že jsem si 

říkala: „Jé, to je dobrý, tam jsou přírodní zahrady.“ To pořádá Lipka, ještě s kýmsi, to 

jsem si říkala: „To je dobrý, na to bych šla.“ Jo, takže..takže dívám se na nabídky, který 

chodí ze všech možných směrů, a tam si svoje potřeby naplňuju. Tak, ale na fakultě, já 

jsem tam šla s tím, že dostanu papír, na hlavu, kterými umožní zde, tady, kvalifikovaně 

dělat práci, kterou dělám, jo. Ale tam nebyla, že bych očekávala, že mě tam naučí 

pracovat se dřevem a druhy dřevin a materiály a já nevím co. Keramika, kamenictví, 

kovotepectví, to jsem fakt neočekávala. To prostě, to vím, že tam není. To bych musela 

jít opravdu na uměleckou školu, nebo na nějaký studium na uměleckej truhlář, nebo 

něco takovýho..restaurátorství..to bych mířila na jinou školu. Jo, ale..jestli se ptáte 

vyloženě tady na pedagogický vzdělání, tak tam jsem žádné očekávání, ani potřeby 

vlastní neměla, protože tam jsem šla proto, protože to je standartně dáno, že toto učitel 

musí mít. A takhle jsem to já přijala. 

T: Díky. A je něco, co byste změnila na tom běžném vzdělávání? 
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R: Co bych změnila? No, jo. Já bych vyměnila některý lidi.(smích) Ehm, takhle. Jednak 

si myslím, že jsme tam měli předměty, který tam byly nacpaný, jako taková nějaká 

výplň, protože abysme dostali určitý počet kreditů, tak oni nám museli něco nacpat a 

vyučoval to třeba nějaký stařičký pan profesor, který už rozhodně měl skoro 80. Já 

nemám nic proti starým lidem. My třeba na waldorfských seminářích máme opravdu 

stařečky. To jezdí lidi ze Švýcarska, z Holandska, z Německa, ale to jsou lidi, kteří mají 

vnitřní moudrost a od nich člověk tak čerpá, neuvěřitelně. Ale s tím jsem se nesetkala na 

fakultě. Fakt nesetkala. Takže byly tam předměty, které jsem považovala, že to je výplň. 

Aby naplnily ten počet hodin, který my jsme měli dostat, takže tam byly různé 

antropologie a základy sociálních čeho..prostě ptákovin. Já Vám to řeknu takhle. Já se 

nemůžu jinak vyjádřit. Takže to bych úplně odbourala, tady tyhlenc ty věci. Na druhé 

straně tam byli určití lidi, kteří mě zaujali, kteří bylo vidět že třeba v praxi byli. Nebo to 

je současně že učí, a že ještě mají praxi a věděli o čem se mluví a byli v obraze a 

nepřednášeli nám nesmysly a zrovna tak tam byli lidi, kteří třeba když se tam mluvilo o 

alternativních školách, tak o tom nevěděli vůbec nic a tady v naší škole v životě nebyli a 

měli vědomosti jenom nějaké z učebnic, které rozhodně nesouhlasily s tím, co tady 

v praxi je dělaný, jo, takový prostě úplně základní bludný myšlenky. Takže to mně 

kolikrát nedalo, tak jsem zvedla ruku a řekla jsem: „Prosím vás, já bych to docela ráda 

teďka uvedla na pravou míru  tak, jak třeba to je u nás ve škole, protože přímo z té školy 

jsem a já Vám chci něco malinko třeba poupravit.“ Takže to potom už začalo být 

zajímavý, protože ten člověk najednou říká: „Ahá, vy jste odsuď, no tak to je výborný 

paní kolegyně..a řekněte nám..“ A už třeba i on měl dotazy a takový jo. Takže to mně 

přijde plodný, že ten člověk se něco taky třeba i on dozví od nás, jak to teda je..a nebo 

nedozví, pokuď nechce a pokuď nepřijímá a má pocit, že to, co mluví, tak to je svatý. 

Tak to jako je jeho škoda. 
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T: To je pravda.. 

R: A zrovna tak ale třeba..jestli mám něco vyzdvihnout, tak mně se třeba líbily praxe a 

já jsem schválně využila toho, že jsme měli mít praxi v nějakým školským zařízení a já 

jsem si říkala: „jé, já schválně půjdu do Montessori školy, abych to poznala tam, 

protože oni nás házejí do jednoho pytle, že Waldorf, Montessori, to jsou ty alternativy-a 

mají pocit, že to je to stejný. A to právě vůbec takhle není. Takže já jsem třeba využila 

toho a byla jsem v Montessori a řekla jsem si: „Jo a toto se mně tam líbí a tohlenc to 

zase mi nesedí.“ Jo, že jsem si to mohla tak nějak..já nikdy nejsem takový zaujatý, já 

nejsem 100% waldorfák jako tělem i duší. Já na tom vidím plusy i mínusy. A ráda mám 

všechny možný směry, takže spíš, že si to zmapuju a řeknu si: „tak toto si myslím, že 

dělají líp než my a toto zase mně tam nesedí, a  proto bych třeba tam nešla.“ 

T: Děkuju. Teďka se dostaneme k části, která je zaměřená hlavně na to waldorfský 

vzdělávání, otázky..A první je, jaké Wald. vzdělávání jste absolvovala? 

R: Tak já mám waldorfský vzdělávání, protože úplně, úplně původně jsem mířila do 

waldorfský školky, což mně potom zhatilo tyhle moje plány moje těhotenství, 

neplánované a..takže já úplně původně..před 15 lety jsem jela do Příbrami na seminář 

tříletý pro vzdělávání waldorfských. učitelů v mateřských školách. Takže já mám 

tohleto vzdělávání, který teda jsem roztáhla na mnohem víc, než na 3 roky, protože tam 

prostě mně do toho vešly nějaké rodinné záležitosti a..takže toto je můj úplný základ 

teda. A na to vlastně mám nastavený jenom odborný kurzy zaměřený už konkrétně na ty 

dřevořezby a prostě kamenictví, modelování, kovotepectví, kovářství, košíkářství, tkaní, 

filcování, truhlařina, všechny tyhlenc ty řemeslný..jako řemeslný semináře.  

T: Výborně, děkuju A chcete se v tom směru asi dál vzdělávat? 
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R: Pro mě to je jakási bytostná potřeba, protože mě to ohromným způsobem nabíjí a 

jednak pro mě to je možnost tam se na 3 dny, nebo na 7 dnů ponořit do té práce a jako 

sama si něco taky vytvářet. Nebo s někým něco dělat. My někdy děláváme třeba-né že 

si to potom odnesu jenom já- ale že třeba děláváme projekty, které zůstanou konkrétně 

na tom místě, že já se tam..já tam jedu jenom společně na něčem pracovat. Takže toto 

mě velkým způsobem vlastně obohacuje. Takže to je moje potřeba. To manžel už zjistil, 

že to jinak se mnou nebude, než že já si na ty semináře budu jezdit, ať se mu to líbí nebo 

ne, takže on začal jezdit se mnou. Aby jako jsme mohli být spolu, tak říká: „Já budu 

jezdit s Tebou.“ Takže my jezdíme teďka momentálně s manželem – on tam se mnou 

prostě vyřezává ze dřeva a kovotepe a dělá kovařinu a  všechno možný. 

T: To je výborný.. 

R: A už teda i moje děti tam jezdívají. Protože máme vlastně ještě, dceru máme na 

vysoké, jednu máme na střední škole a když je tam něco zajímavého. Když jsme třeba 

dělali modelování hlavy, tak ony na to šly dokonce dvakrát. My jsme to jednou zažili 

v Semilech a jednou tady v Brně jsem to potom pořádala já, vlastně. A takže oni na to 

šli, protože to je prostě, to je meditace jako hrom, to je úplně nádherná činnost. Tak já 

nevím, možná jsem je nadchla doma, nebo..my jsme takoví kreativní celkem doma 

všichni, takže my tam někdy jezdíme úplně celá rodina. 

T: Výborný. A tady to další vzdělávání, jakoby v rámci toho waldorfskýho. vzdělávání, 

tak ten směr, ve kterým vy byste se chtěla rozvíjet, nebo jakoby ty semináře, které byste 

chtěl navštěvovat, tak jsou asi většinou tady ty řemeslný, jestli to tak můžu nazvat? 

Nebo i něco jiného? 

R: Já si primárně vybírám ty řemeslné, protože ty mě zajímají a ty já přímo potom 

můžu aplikovat tady sem do školy, jo? Protože když máme kamenictví, tak já potom 
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tady s děckama můžu dělat kamenictví. Jo, nebo když jedu na seminář, co třeba pořádal 

pan Gavlovský, což je jeden z našich předních sochařů a dělali jsme hliněný domy, 

hliněný omítky, tak já jsem říkala: „To je úplně parádní, protože my toto budeme moct 

postavit u nás na zahradě.“ A už to tam stojí, jo? My vlastně..já to, co někde načerpám, 

tak tady můžu aplikovat, protože ten prostor tady na to je v té škole, jo? A je tady tisíc 

rukou, které to můžou dělat. Takže toto je pro mě velký podnět. Nevím, jestli bych to 

dělala, kdybych byla já nevím co. Ekonomka, účtářka, tak bych třeba toho nedělala, 

protože bych neměla uplatnění, ale tady v té škole to mám. Takže já primárně mám 

tyhlenc ty řemeslný. Ale z toho kolikrát ještě se mně zasteskne a jedu znovu se podívat 

na seminář, že kterého jsem vyšla, pro ty mateřské školky, kde jsou probíraný fakt 

otázky takový ty duchovní a je tam taky třeba něco málo praxe, ale není to na tom 

postaveno úplně, ale jsou to třeba spíš témata jako média a malé děti, jestli, co, nebo jak 

třeba se má učitel...jestli učitel sám sebe může měnit, jakým způsobem mohu směrovat 

ty malé děti, jakým způsobem můžu ovlivnit jejich osud a tohlenc..takové různé témata, 

takže mně třeba se kolikrát zasteskne a ještě jedu se třeba podívat na třídenní seminář, 

kde teda to není jako řemeslné. Jo, že ta potřeba tam prostě je. Protože s těma lidma je 

mi dobře, co to tam přednáší, a protože vím, že to jsou věci, které mě přímo oslovují, a 

které mně tady pomáhají řešit určité, právě třeba ty vychovatelské problémy. Takže.. 

T: Takže to může být i to, co Vám jakoby...já tu mám totiž další otázku, v čem podle 

sebe vnímáte důležitost waldorfského vzdělávání pro praxi Wald. učitele? 

R: No to už jsem řekla. 

T: A právě mám pocit, že už to bylo řečeno jo, že.. 

R: ..no, to jsem v podstatě řekla, protože to můžu přímo aplikovat. Jo, to co se dozvím, 

tak to přímo, vlastně hnedka, mně to dává nové podněty, nové nápady, kam se s těma 
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dětma posouvat, protože já se asi nemůžu ustrnout na tom, že si řeknu: „ a v osmé třídě 

se má dělat s dětma mísa a mísu budu dělat třicet let.“ Tak to by mě nenaplňovalo. 

Možná někoho jo, ale mě by to nenaplňovalo a chci jít dál. Chci prostě rozkrývat další 

možnosti, co prostě s těma dětma dělat a co vyzkoušet. Je to taková… taková možnost, 

jako vyzkoušet, co všechno člověk zvládne, jo. Ačkoliv někdy z toho není úplně 

nejlepší výsledek, ale nejde o ten výsledek, primárně jde o tu cestu. Že nás něco 

nadchne, to vyzkoušíme a uvidíme, kam se dostaneme. Tak oni ty děti, protože mezi 

náma oni ty děti mají před sebou celej život a oni to, co tad dostanou, tak to je může 

maximálně nabudit, trošku nějakej směr jim ukázat, pootevřít dveře, ale oni už pak musí 

sami, že? To jako to,co my tady do nich všechno nalejeme, tak to já neočekávám, že 

všechny děti zužitkujou. Jako někdo půjde směrem humanitním, někdo půjde na 

techniku, někdo bude řemeslník. Pro každého něco. 

T: Výborný. A jaké poznatky z waldorfské pedagogiky aplikujete ve své praxi 

waldorfského učitele? 

R: Jaké poznatky? 

T: Vlastně z té pedagogiky. Že už to nemusí být ta odborná činnost, ale jaké třeba 

myšlenky, nebo.. 

R:..Já bych řekla, že...tím, že tady to vzdělávání prochází v podstatě všichni učitelé, 

kteří tady jsou na té škole, ať už to jsou ti, co seminář mají, a nebo ti, co studují, nebo ti, 

co ho nemají a nestudují, ale alespoň my tady pro ně máme takzvané metodické úterky. 

To znamená, že to jsou ti lidi, kteří nemají waldorfský vzdělání, ale my chceme, aby 

v tom obraze byli, a aby minimálně na nějaký základní poznatky dostali, tak se tady pro 

ně dělají metodický úterky a tím, že jedeme všichni na stejné vlně, tak to jaksi přirozeně 

aplikujete to, co někde slyšíte na semináři. A to není jeden seminář, na kterým je všech 
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17 našich učitelů. Ty semináře jsou tady už v naší republice 20 let a každý jsme slyšeli 

nějakou věc, někde a někdy jinde a máme to různě v sobě zažité. Někdo víc, někdo je 

úplně echt waldorfský a někdo je takový jako napůl, když to řeknu, ale všichni ten 

základ máme stejný. To znamená, když jedete s těma lidma na stejné vlně, tak 

v podstatě aplikujete hodně podobně ty věci jo? Každý na svém předmětě, každý podle 

svého založení, podle svého temperamentu, že – jinak to aplikuje cholerik, jinak 

melancholik, ale v podstatě si myslím, že tak jak to říkám. Je to..to řeknu i 

špatně..jakoby nemáte jinou možnost, jo?  Pokud se rozhodnu učit na waldorfské škole, 

tak musím tím směrem souznít a ty věci vlastně aplikuju potom přímo v tom vyučování. 

A jakým způsobem to udělám, to už záleží na mě. My nemáme žádné konkrétní návody, 

jak řešit s dětma tohle a tohle a jak musí být začátek hodiny. To není nikde řečeno. To 

není v žádných osnovách. To nemáte stanoveno. To jsou všechno nabídky, co se vlastně 

dozvídáte na těch seminářích a buď Vás to osloví a použijete to, anebo Vás to neosloví 

a zapomenete to. Anebo Vás to neosloví, ale nezapomenete to a třeba za 5 let řeknete: 

„Aha, možná někde tam to sémě..to semínko tam je.“ Tak je to..je to fakt na každým 

z nás. Tak jak zrovna jsme tím založením...tak to je. 

T: Děkuju. A jak se cítíte být spokojená s odvedenou prací waldorfského učitele? 

R: Jak se cítím? Jo, já se totiž cítím spokojená..Takhle. Já se s dětma cítím hodně 

spokojená, protože jednak vidím, že je to baví. Jednak to baví mě. Já mám ráda práci, 

která je vidět a za náma je té práce jako vidět i hmatatelně. Protože když on někdo učí 

matematiku, tak ono to na těch dětech hnedka vidět není, nebo tak, ale na nás je vidět i 

to materiální. Kolikrát tady zůstanou fakt, jako použiju příklad znovu, hliněného domu, 

co je venku, nebo zahradní jezírko, nebo teď jsme obkládali hudebnu palubkama vlastně 

stěny a teď je to tam moc pěkné a ty děcka jsou na to hrdý. No, to fakt je vidět jako že 

řeknou: „ To jsme dělali my “ A všichni chodí: „Jó, to je hezký.“ Jo, takže toto mě 
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hodně uspokojuje, že oni cítí to uspokojení z práce, že oni cítí to, že se jim to povedlo, 

že to udělali hezky. Někdo třeba bývá nespokojený, že řekne: „ ÁÁÁ, to je hrozný, já 

jsem to chtěl nějak jinak.“ Ale získávají v tom jakýsi respekt k tomu materiálu, ať už je 

to dřevo, nebo cokoli. To je prostě respekt k tomu, že ta práce žádá určité úsilí, čas, 

trpělivost, vytrvalost. Že nic není zadarmo. A toto si myslím, že ty naše děti hrozně moc 

potřebujou. Protože oni mají pocit, že peníze se berou v bankomatu. Oni kolikrát vůbec 

nemají tu souvztažnost, že kvůli penězům se musí pracovat a tvrdě pracovat a každý den 

pracovat, tak oni někdy to vůbec nevidí, takže tady aspoň trošku si musí vlastně 

vyzkoušet, že ta práce musí být odvedená – a poctivě- a že ty věci žádají své, aby bylo 

dosaženo určitého cíle. A to mně na tom připadá hodně důležitý a dobrý pro ty děti. 

Takže mě to prostě uspokojuje. Já jsem ráda, že dělám to, co dělám a vždycky, když se 

někdo ptá, jako : „Jé, ty seš učitelka? A co učíš?“ „Já učím nejkrásnější předmět, co na 

celé škole je.“ Tak to vždycky říkám já.  

T: To je krásný, děkuju. A jaká oblast Vašich potřeb je, nebo byla v rámci Wald. 

vzdělávání naplněna? A která třeba nenaplněna? 

R: Všechno. Nebo takhle...Já mám pocit, že v současné době, pro to, co chci s dětma 

dělat, tak mám pocit, že všechno jsem už někde zažila, nebo si to vyzkoušela, 

ale..ehm...zas na druhé straně hned si budu oponovat, protože jednou si někde 

vyzkoušet, jak se dělá xylofon, to je jenom takový, jak kdybych upekla jednu buchtu 

v životě a už o sobě tvrdila, jaká jsem pekařka..jo, je to nesmysl...to je, to je prostě 

proces, protože to je jak schodečky. Já někde jsem třeba na prvním, na druhém, na 

třetím schodečku a mohu pokračovat pořád dál, protože to je jak malíř. Malíře pořád 

naplňuje malovat. Není to jakože: „ A už jsem namaloval deset obrazů a končím.“ Nebo 

já to tak aspoň mám jo. Takže já ty potřeby naplněné mám, necítím nikde žádný velký 
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deficit, to necítím, ale velmi ráda prostě přijímám další možnosti a taky je využívám jo. 

Je to nějaká moje potřeba. 

T: Takže tou Vaší potřebou můžeme nazvat třeba i to, že se chcete i dál odborně 

vzdělávat, nebo i se střetávat s těma lidma stejnýho zaměření? 

R: No, no, jasně. 

T: A je něco, co Vám tam chybí? Co nemáte naplněné? 

R: Co nemám naplněné? Jo, jo, jo..Nevím, jestli to je to, co chcete slyšet, ale já bych si 

hrozně přála, aby tady tu potřebu jsme mohli my tady, vyloženě tito Wald. učitelé, 

abysme to mohli sdílet společně. Aby ti lidi měli potřeby tvořit a aby měli chuť a měli 

čas a měli sílu. A teď narážím na to, co ve mně je hodně hluboko. Já mám pocit, že jsme 

hodně semletí tady, celou tou prací v té škole, a že tahle ta potřeba u mých kolegů je 

hodně potlačená, nebo....To je tak, jak když si řeknete..Já to vztáhnu úplně na hloupost. 

To je jak když si řeknete: „ Měla bych si...Chtěla bych si udělat nějakej náhrdelník.“ 

Ale těch běžných činností doma a ve škole a v rodině máte tolik, že Vás to úplně ubije a 

tu věc prostě neuděláte. A neuděláte ji měsíc, půl roku, rok, pět let. A někde to zhasíná. 

A já to vím, že toto někteří moji kolegové, když máme někam – a to je tak jednou do 

roka-když máme někam takový hodně niterný chvilky někde, tak že ten kolega úplně 

třeba se sesype a řekne: „Já dělám pořád tolik věcí, který mě úplně ubíjí. A kdybych měl 

říct, co dělám pro sebe, tak to skoro ani nemůžu si vzpomenout.“  Jo a ...já nevím, jak 

z toho ven. Protože já tu práci mám hodně jinou, než mají třeba moji kolegové. Já to 

fakt mám kreativní, jo. Já nevím, na kolik by mě, na kolik by mě naplňovalo, kdybych 

učila němčinu, jako tady moje kolegyně. Takže toto já hodně vidím, že my tolik řešíme, 

tolik schůzujeme, tolik řešíme pedagogických organizačních věcí, že nás to úplně 

stravuje, a potom už každý hned pryč, honem pryč odsud, já už chci vypadnout. už jsem 
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tomu věnoval tolik času. A já když se na seminářích setkávám se svými kolegy a 

vždycky tam něco ty 3 dny děláme, tak vypneme a opravdu jenom tvoříme. A na konci 

si říkáme: „Kdyby my jsme víc tvořili, tak si myslíme, že těch problémů, tady těch, ve 

škole, by byla polovina.“ To mám někde v sobě. Toto je můj názor. Není to nic, co by 

mi někdo řekl, nebo tak, ale já to takhle cítím, že... že prostě člověk sám sebe pořád 

někde zašlapává a že mu tady ty běžné činnosti hrozně berou energie, a že sami o sebe 

málo pečujeme. A to si myslím, že je důležité, abysme o sebe pečovali. Protože to řeknu 

ze své praxe, ze své zkušenosti, protože si myslím, že když já budu v pohodě, já budu 

spokojená, já budu naplněná, tak ta práce mně půjde úplně jak po másle. To nebude 

vydřené. Protože já jsem otevřená, já dýchám, já jsem svobodná a tu práci dělám jako 

s úplně takovým nadšením, ale když já budu vnitřně nešťastná, budu ubitá, utrápená, 

nevyspaná, budu to dělat se zatnutýma zubama...nedovedu si představit, že bych se 

zatnutýma zubama mohla vést děti. Protože ty děti jako hrozně dobře čtou a když já 

nejsem v pohodě, tak prostě já to vidím, že to nejde. Oni najednou úplně...A když jsem 

v pohodě, tak ono to jde úplně úžasně. Ta hodina úplně plyne, tak na vlnkách jede...tak 

tak. Tak tak to je. To jsem se možná dostala někam, co vůbec nepoužijete ve své práci, 

ale tak si myslím, že učitel má pečovat sám o sebe. 

T: Já si myslím, že to je základní předpoklad, předávání dál potom. A cítíte se být 

připravená pro praxi waldorfského učitele? 

R: Smích. Cítím. 

T: Cítíte? Tak to je výborný. A co byste změnila na způsobu vzdělávání v rámci té 

waldorfské pedagogiky? Třeba jestli se k tomu můžu ještě vyjádřit, možná jak jsme se 

teď bavily, jak jste mi tady povídala, tak třeba v tomhle bodě, tak vidím, jestli to není 
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třeba víc toho času, nebo míň tady těch nějakých legislativních tlaků, požadavků na 

Vás, jako na toho Wald. učitele. Jakoby mít víc času pro to, řídit si to tak, abych... 

R: Jo, já bych..Já to v podstatě jenom zopakuju. Já bych míň řešila, míň bych tady dala 

všech těch hodin, co my tady opravdu prosedíme nad problémama, který my tady prostě 

řešíme všichni dohromady, protože na tom je založená vlastně fungování waldorfské 

školy. Tím, že ty věci se dělají dohromady, ale zároveň nás to hrozně vysiluje. Já bych 

prostě fakt to filtrovala a dala větší kompetence lidem, že mají určitou věc vyřešit v 

menší skupince. Že to nemusí řešit všech dalších 17 lidí, ale že to vyřeší 2 lidi, 3 lidi, a 

jenom se oznámí, došli jsme k tomu, bude se to dělat takhle. Čili já bych dala větší 

kompetence lidem, míň se zabývala problémama a věnovala to sociálnímu spolužití 

tady naší skupiny. Né, že bychom šli třeba domů, to by bylo teda jako taky dobrý, ale 

fakt takovýmu, my si nemáme v podstatě čas ani popovídat s kolegama. Já když vím, co 

můj manžel, který teda je v soukromé firmě, tak jak on si povídá se zákazníkama, 

povídá si s kolegou ve firmě jenom tak – to my vůbec nemáme. Já sem přijdu v 8 hodin, 

vyjedu do brázdy, takzvaně a opravdu pracuju, makám, až do té chvíle, než odcházím. 

A tam není téměř čas říct své kolegyni: „Ahoj, jak ses měla o víkendu. Kde jste byli, co 

tvoje děti, jak se jim daří.“ Já to tam skoro nemám. 

T: A v rámci toho vzdělávání waldorfského, třeba toho semináře, je tam nějaká oblast, 

kterou byste změnila? Nebo třeba i tu formu? nevím, jestli je třeba lepší mít denní 

studium, nebo třeba to dojížděcí, nebo jak byste si to vy ideálně představila? 

R: Takhle. Mě...Když mám říct ty odborný věci, tak ty mně vyhovují tím, že třeba to 

bývá víkendový, nebo pětidenní a tak, že se člověk do toho může hezky ponořit, protože 

já si úplně jako třeba denní 2 hodiny nedokážu představit, protože já, než se na tu věc 

napojím. Nebo nevím, jestli jste třeba něco takhle vy někdy tvořila, tak jak to je, když 
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budu malovat obraz, tak to není, jako že přijdu, vezmu štětec, začnu malovat. Já prostě 

musím přijít a já se musím spojit s tím dílem. Abych já mohla pracovat dál, to není, že 

někde začnu, jak zedník staví zeď, tak tam dá další cihlu a může pokračovat z minuty na 

minutu. Tady u té kreativní práce to není tak, že...určitě bych to nedělala v žádné denní 

formě, nebo tak. Mně vyhovujou tady ty vícedenní věci. Přenesla bych toho víc na 

Moravu. Ono je to hodně v Čechách a Praha, Příbram, Semily a tak nějak přeneslo bych 

něco i více a Moravu, ale mně to vyhovuje. Já prostě zas na druhé straně si ráda zajedu 

do Semil. Já to tam miluju, i to okolí a ono to tam dýchá zase jinak. A mnohdy zase ty 

svoje kolegy, kteří jsou tak daleko, tak zase přitáhnu semka a uděláme společně tady 

nějaký seminář, třeba zase pro rodiče, takže to je zase taky dobrý. 

T: A jaké hlavní rozdíly vnímáte mezi Vaším běžným a waldorfským vzděláváním? 

R: No, to uplatnění pro tu praxi, to je asi úplně, to už jsem říkala, to je jednoznačný, že 

jo. Protože to běžný vzdělávání do té mé praxe v podstatě se nijak neodráží, kdežto to, 

co já cíleně někde získám na těch seminářích, tak to je přímo pro praxi. 

T: Tak já Vám děkuju. 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

 

 

 


