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1. Co považujete za nejzásadnější výsledek, zjištění svého výzkumu? 
2. V jakých dalších směrech by bylo možno/záhodno ve zkoumání pokračovat? 
3. Co ve Vašem zkoumání považujete za metodologicky nejproblematičtější? 

Diplomová práce Moniky Šimákové je průlomovým počinem na poli analýzy a reflexe 
mediálních produktů vzdělávacích expertů i „takzvaných“ vzdělávacích expertů. V českém 
prostředí se jedná skutečně o (téměř) ojedinělý text. Oceňuji, že autorka nepřistupuje 
k citlivému tématu apriorně hodnotícím způsobem, ale klade si především za cíl vnést 
trochu přehlednosti do celkově zmatečného mediálního pole výroků vzdělávacích expertů. 
To předpokládá mravenčí práci s řadou mediálních výstupů těchto lidí a konstrukci kritérií 
jejich rozčlenění. V neposlední řadě se autorka zabývá povahou těchto výstupů, jejich 
zjevnými i skrytými cíli a do určité míry také vlivem, který vzdělávací experti mají na českou 
veřejnost. 
Práce má teoreticko-empirický charakter, přičemž v teoretické části nalezneme podrobný 
výklad upřesňující základní pojmy (expert, vzdělávací expert, diskurs) a jejich různé 
konotace ve veřejném mínění, mediální realitě, vědě i idiosynkratických představách 
samotných expertů či „expertů“. Monika Šimáková věnuje pozornost otázce, do jaké míry 
rozhoduje o společensky akceptované kategorii expertství (a tedy o tom, kdo bude za 
vzdělávacího experta považován) schopnost přistupovat k problematice vzdělání odborně-
věcně, nebo spíše jen dobře prezentované přesvědčení, opírající se pouze o určitý typ 
názoru či základní emoce. Tuto skutečnost bych zdůraznil, protože autorce se s využitím 
odborné literatury i analýzy expertských výroků podařilo dobře formulovat kritéria, jež by 
nám mohla pomoci v rozlišování mezi experty jako skutečnými odborníky a „experty“ jako 
povýtce politickými či mediálními figurami, z nichž ovšem každý sleduje dosti odlišné zájmy 
a cíle. Teoretická část rovněž připomíná pluralitu pedagogických diskursů, tj. skutečnost, že 
podoba („té správné“) edukace je vždy závislá na typu zvoleného diskursu, v němž je 
diskutována a prosazována. Autorka konfrontuje tři v českém prostředí asi nejznámější 
typologie pedagogických diskursů, a sice Švaříčkovu, Kaščákovu-Pupalovu a Reboulovu. 
Analytická část je postavena na rozboru skutečně úctyhodného množství vyjádření českých 
vzdělávacích expertů, přičemž za hodnotné považuji i detailnější, jemnější rozlišení jejich 
dílčích typů. Diplomantka zdařile přiřazuje jednotlivé typy výroků k dříve diskutovaným 
diskursivním typům a ukazuje tak, v jaké kategorii problémů a s jakými pravděpodobnými (i 
nepřiznávanými) ambicemi tito experti vstupují do českého veřejného prostoru. Na 
autorčinu metodologickou uvědomělost a pečlivost ukazuje i diskuse vlastního postupu, 
včetně reflexe nedostatků, které ona metoda vykazuje, a samozřejmě včetně diskuse 
dalšího možného bádání na tomto poli. 
Práce je jednoznačně vynikající, navíc sepsaná kultivovaným jazykem a nabízející bohatý 
materiál pro další zkoumání. Doporučuji ji proto k obhajobě jako výbornou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


