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Tisková zpráva č. 150317 

Podívejte se, o čem jsou letos ročníkové práce na pražském Waldorfském lyceu 

Zkomponovat hudební skladbu, natočit film, vyrobit aspirin či vytvořit počítačový program – 

to jsou některé z praktických výstupů odborných prací studentů Waldorfského lycea. 

Praha 17. března 2015 – Po více než půl roce práce odevzdalo minulý týden 31 studentů třetího ročníku 

své ročníkové práce. Ty na lyceu vznikaly již sedmým rokem.  Jejich smyslem je umožnit studentům 

zabývat se intenzivně a do hloubky tématem, které si sami zvolí. Mimo to jsou i přípravou na závěrečnou 

odbornou maturitní práci. 

Letos se studenti ve svých pracích věnovali například následujícím tématům: Iva Burýšková 

zkomponovala hudební skladbu, kterou následně nacvičila s orchestrem. Mikeš Kořínek napsal filmový 

scénář na motivy povídky Charlese Bukowského Zenová svatba a natočil podle něj film. Karolína 

Jakubíková na příkladu konkrétní pacientky poukázala na nebezpečí anorexie. Jiří Michálek se zabýval 

povahou a výrobou aspirinu. David Dostal vytvořil počítačové programy, které fraktálově vykreslují 

různé druhy trav a keřů.  

Ročníkové práce jsou odborné studentské práce, jejichž 

specifikum spočívá v tom, že student musí zvolené téma 

představit nejen teoreticky, ale uchopit ho i prakticky a 

umělecky. Slavnostním završením prací jsou jejich prezentace 

před učiteli, ostatními studenty a širší veřejností, které jsou 

zároveň jejich obhajobou. 

Hudební skladba Ivy Burýškové zazní v rámci studentského koncertu 24. 3. v 18. 30 v Obci křesťanů  

(Na Špejcharu 3, mapa zde).  

V příloze naleznete některé z prací ve formátu .pdf. 

 

Ivan Smolka, ředitel školy, se vyjádřil takto: Smyslem ročníkové práce je, aby si studenti vyzkoušeli 

zabývat se zvoleným tématem samostatně, smysluplně a do hloubky. Nestačí zůstat na teoretické 

rovině, je třeba vytvořit něco konkrétního a vlastního. 

 

 

http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.4089522&y=50.0972791&z=15&source=addr&id=8986210
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Kontakty: 

Ivan Smolka, ředitel školy 

e-mail: info@wlyceum.cz, mobil: 777 694 019 

Poznámky pro editory: 

 Prezentace ročníkových prací proběhnou 10. a 11. 4. 2015 v budově Waldorfského lycea na 

Opatově (Křejpského 1501/12, mapa zde). 

 Starší tiskové zprávy naleznete zde. 

 Fotografie z dalších akcí Waldorfského lycea Praha najdete na jeho stránkách. 

 O koncepci výuky si přečtěte více. 

 Waldorfské lyceum vzniklo v roce 2006 jako zcela nový typ školy, vycházející z toho, že rychlé 

proměny světa vyžadují jiné pojetí vzdělávání. Podoba školy a vyučovací metody vycházejí 

z přesvědčení, že tradiční model vzdělávání zaměřený především na předávání informací je 

třeba nahradit modelem rozvojovým, jenž se soustřeďuje na podporu celkového vývoje žáka, 

jeho schopností, dovedností a vlastností. Dosavadní výsledky jsou vynikající, zájem o přijetí 

několikanásobně převyšuje kapacitu školy.  Více na http://www.wlyceum.cz. 
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