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Posudek oponenta disertační práce Mgr. Jitky Wirthové 

„SOUČASNÁ LEGITIMIZAČNÍ EKOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ: 

POZICE, VĚDĚNÍ A KRITIKA“ 

 předkládané v roce 2021 na Katedře sociologie FSV UK 

I. Stručná charakteristika práce 

Práce se zabývá normativitou ve vzdělávání, úžeji pak legitimizačním prostorem, přičemž 

výzkumnými objekty jsou legitimizační praktiky, které tato práce chce zdůvodnit. V 
předkládané práci je kladena jako základní otázka to, jak se legitimizace ustavují. Konceptuálně 

je řešena v sociologických kategoriích aktérství, kritiky a ospravedlňování (legitimizování) a 

vědění, přičemž tyto kategorie jsou uchopeny v paradigmatu procesuální a relacionistické 

sociologie. Hlavním cílem je pak – podle autorky – rozkrytí vztahů, které určují vznikající 

vzdělávací legitimizační ekologii a co to znamená pro aktéry, kteří se v ní pohybují. 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Měl jsem možnost vyjádřit se k předchozí verzi práci, předkládané v rámci interní obhajoby. 

Na interní obhajobě jsem byl také přítomen. Není pochyb o tom, že studentka se snažila na 

disertační práci dále pracovat a vylepšit ji. Bohužel ale musím konstatovat, že z hlavních 

připomínek se podařilo zapracovat jen velmi málo. Studentka sice přidala další text, ten ale 

příliš nereaguje na předchozí připomínky. Z tohoto důvodu jsou připomínky v tomto posudku 
z velké části totožné s těmi, formulovanými v rámci interní obhajoby. 

Nicméně obecně lze konstatovat, že po formální stránce práce splňuje nároky na disertační 
práci. Studentka prokázala schopnost zpracovat velké množství odborných zdrojů, provést 

vlastní výzkum, včetně vlastního sběru dat a jejich analýzy. Je vidět, že na práci pracovala 

dlouhodobě a systematicky. K práci mám však také několik podstatných výhrad, které se týkají 

zejména zvoleného metodologického přístupu, ke kterému by se měla vyjádřit v průběhu 

obhajoby (viz níže). 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Struktura práce 

Práce je srozumitelně strukturována. Na počátku jsou vymezena teoretická východiska ze 
sociologie vzdělávání, následuje popis metodologického přístupu a empirická část. Práce je 

ukončena relativně krátkým závěrem. Jednotlivé části práce jsou dostatečně provázané. 

2. Vhodnost teoretických a metodologických východisek 

Práce se výslovně zaměřuje jen na část procesu legitimizačních praktik, a to konkrétně na 

debaty a dokumenty, resp. jen na některé debaty a některé dokumenty. Autorka má sice na 

takové zúžení právo, nicméně měla by reflektovat, že jde opravdu o velké zúžení. Výběr 

metodologie a přístupu zde vlastně do značné míry určuje, k čemu autorka dospěla. Například 

na s. 106 tvrdí, že „vznikající topologie je koordinována síťováním, a hlavním ontologizujícím 

jednáním jsou debaty a příprava dokumentů“. Nikoli překvapivé zjištění, protože je to právě 

optika dokumentů a debat, kterou autorka zvolila. Zvolená metody zde do velké míry určuje, 

k čemu autorka dospívá.  
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V nové verzi je sice výše uvedené tvrzení zjemněno ne úplně srozumitelným dovětkem 
„Nyní se zaměříme na (sebe)legitimizační praktiky, které jsou směrované ven, ale které se 

samozřejmě nedají úplně oddělit od těch koordinačních, směrem dovnitř.“. To nic ovšem 

nemění na metodologickém přístupu, založeném na dokumentech. Z důvodu tohoto zúžení pak 

autorce uniká celá řada souvislostí. Autorka hledá (a nachází) všechna vysvětlení v diskurzu a 
vědění (obsažených v debatách a dokumentech), přičemž vůbec nereflektuje celou řadu dalších 

možných faktorů, jako jsou instituce, moc, zájmy, ale také třeba roli náhody a závislost na cestě 
(path dependency). Tato omezení vedou k tomu, že některé jevy jsou interpretovány, dle mého 

názoru, značně zjednodušeně a schematicky. Tak například jednou z hlavních tezí autorky je, 

že dochází k deprofesionalizaci učitelů: „Prvky de-profesionalizace učitelů a odsouvání jejich 
pozice do pasivního neparticipativního publika se děje jinými formami než státními 

dominujícími zásahy. Je to především proměnou patřičného vědění pro legitimizační jednání, 

do kterého to učitelské již nepatří, a také přestěhováním legitimizační ekologie do časoprostorů, 

které jsou učitelům nedostupné.“ (s. 132). Snaží se ukázat, že učitelé jsou vnímáni jako 
nekompetentní aktér (s. 119). 

Výše uvedené tvrzení není dostatečně podloženo empirickou analýzou a není ani v souladu 
s dostupnou evidencí na toto téma. Ačkoli lze souhlasit s tím, že zapojení učitelů do debat o 

vzdělávací politice je složité, a ne vždy se daří, rozhodně nelze souhlasit s tím, že by to bylo 
tím, že učitelé jsou nějak systematicky a záměrně diskurzivně vyčleňováni (třeba na základě 

předpokladů, že nemají, co říci). Jen krátká osobní zkušenost: jako vedoucí expertní skupiny 

připravující Strategii vzdělávací politiky 2030+ jsem neustále čelil výtce, že v této skupině není 

dostatek učitelů a byla opravdu snaha je maximálně zapojit, protože všem bylo jasné, že to jsou 
pro implementaci strategie klíčoví aktéři. Příčiny problematického zapojování učitelů mají 

spíše jiné, než „diskurzivní“ příčiny. Mají kořeny v tom, že existují různé učitelské asociace, 

které mezi sebou soupeří a je proto velmi obtížné vybrat vhodného a legitimního partnera. Vše 

má také nějakou minulost (například ve zmiňované přípravě kariérního řádu). Je zatím dlouhý 

proces, který lze jen velmi přibližně a nepřesně zpětně rekonstruovat na základě několika 

dokumentů. 
Autorka si s těmito fakty hlavu neláme. Dívá se prostě na svět optikou diskurzu, tak jak je 

viditelný v několika debatách a dokumentech. To, co je za tím (například, jak probíhala příprava 

kariérního řádu), ji příliš nezajímá. Nejde ji o pochopení procesu vzdělávací politiky, ale o 
diskurz samotný. Znovu opakuji, že má na tento přístup právo. Dle mého názoru jde ovšem o 

nepříliš přínosný výzkumný postup. Existují mnohem vhodnější teoretické přístupy (například 

Kingdon, Béland a mnozí další) a metodologické přístupy (například process-tracing), které by 

autorce pomohly analyzovat diskurz a vědění (tedy aspekt, na který se zaměřuje) a zároveň 

hlouběji pochopit, jak se toto vědění a diskurz rodí a tvoří. Rezignace na snahu pochopit realitu 
nad rámec diskurzu navíc vede ke zjevným chybám. Tak například rozhodně není pravda, že 

„Ani ve strategických dokumentech ani ve veřejných debatách všech zmíněných aktérů nikde 

nebylo odkazováno na výzkumy pedagogiky, pedagogické psychologie, či sociologie výchovy a 

školy“ (s. 120). S těmito výzkumy se při tvorbě strategií pracovalo a pracuje, a to často velmi 

výrazně. Jenom nejsou někdy uvedeny přímo v hlavním textu. Kdyby se autorka zajímala o to, 

jak tyto texty reálně vznikají (a vznikaly), takovým chybám by se vyhnula. Opět: autorka se 
v nové verzi „vyrovnala“ s touto námitkou jen tím, že vložila „… nebylo v situacích 

legitimizování odkazováno“. Opět je to ovšem jen snaha formulačně zjemnit kategorická 

tvrzení, pro které nemá dostatek empirických dokladů. Mimochodem: není vůbec jasné, jak 
odlišit „situace legitimizování“ od ostatních částí dokumentu.  
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K metodologii mám ještě jednu zásadní výhradu, a to, že autorka nereflektuje svá vlastní 

normativní a hodnotová východiska. Ačkoli se sama snaží „dekonstruovat“ významy v textech 
a výrocích druhých, nikde jsem v práci nenašel reflexi jejich vlastních hodnot a předpokladů. 

Práce se prezentuje (nebo se mi to alespoň tak jeví) jako nezúčastněný a neutrální rozbor. Přitom 

jde bezesporu o práci angažovanou, resp. psanou z určitých hodnotových pozic. V práci je řada 

tvrzení, které mají hodnotový aspekt a hodnotové konotace, které ovšem nejsou explicitně 

reflektované. Tak například již na straně 47 (ještě před analýzou), autorka tvrdí, že „MŠMT v 

roce 2014 vydalo dokument Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Jde o 

koncepční dokument, který byl vytvořen různými expertními skupinami (Tupý 2018, s. 92, 117). 

Tento materiál se snažil zhodnotit aktuální stav a vymezit priority, které by ale nesměřovaly k 

radikální přestavbě (MŠMT 2014: 3). Již z úvodních odstavců je zřejmé, že dokument je 

zamýšlen jako odpověď, která vychází vstříc předchozím požadavkům, a ne jako vizionářský 

projekt“. Na základě čeho, se ovšem určuje, co je a není vizionářské? Jak to může autorka vidět 

hned po přečtení několika odstavců? V práci je celá řada dalších evidentně hodnotících soudů 
(selhávající stát, deprofesionalizace učitelů), které nevyplývají tolik z analýzy, jako spíše 

z postojů autorky. Ta sice cituje Lyotarda („je nemožné vyvodit preskripci z deskripce“, s. 120), 
sama se tím ovšem příliš neřídí.  

Tato připomínka byla opakovaně formulována během interní obhajoby, a to nejen autorem 
tohoto posudku. Autorka se snažila na tuto připomínku zareagovat především v kapitole 3.2. 
(Epistemologická a kritická východiska výzkumu). Zde mimo jiné uvádí, že „by bylo 
sociologicky nemoudré, aby si sociolog mezi stranami vybral“ (s. 41). V tom ale spatřuji 

zásadní nepochopení připomínky z interní obhajoby i nepochopení metodologie sociálních věd. 

Nikdo autorku samozřejmě nenutí k tomu, aby se přiřadila k některé skupině (nebo ji dokonce 

hájila). Smyslem připomínky bylo, že autorka nereflektuje vlastní hodnotová východiska a 
subjektivně nastavená očekávání. A tato východiska a očekávání nevědomky do práce promítá. 
V práci se například píše o „bezprecedentní nekompetentnosti na vedoucích místech“ ve státní 

správě (s. 147). To je tvrzení, které se zjevně opírá o subjektivní vidění autorky, nikoli o 
empirickou evidenci, a je dáno velmi vysokými (dle mého nerealistickými) očekáváními o tom, 
jak státní správa funguje v zemích CEE funguje a může fungovat.  

 
3. Formální úroveň práce 

Práce je po formální stránce zpracována uspokojivě. Nicméně hlavním problémem je jazyk 
práce, který je zbytečně komplikovaný. Chápu, že odborná práce si vyžaduje užití celé řady 

pojmů, nicméně dle mého názoru autorka nadužívá cizí termíny a formuluje někdy velmi 
obtížně pochopitelné věty a souvětí. I pro mě jako člověka, který se v dané oblasti pohybuje již 

dlouhou dobu, se práce četla poměrně těžce a bylo potřeba některé pasáže číst několikrát (a i 

tak jsem si nebyl vždy jist, zda jsem autorku přesně pochopil). Tvrzení autorky se často obtížně 

propojují s konkrétními výroky jednotlivých aktérů. Je evidentní, že autorka se snaží převést 

svá tvrzení do teoretického jazyka, což je pochopitelně chvályhodné. Pokud chce ovšem 

promlouvat k ostatním, nemělo by to být za cenu srozumitelnosti.  
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4. Vlastní přínos 
Celkový přínos práce k rozvoji poznání považuji za spíše limitovaný. Nicméně přes výše 

uvedené výhrady přináší práce některé nové a zajímavé poznatky. Největším přínosem je 

bezesporu empirická část, obsahující zajímavé postřehy od řady klíčových aktérů. Velmi kladně 

hodnotím fakt, že se autorce podařilo s těmito zpravidla velmi vytíženými lidmi spojit a provést 

s nimi rozhovory. Práce obsahuje i některé předběžné závěry, na které lze navázat dalším 

výzkumem (například role neziskových organizací). 

IV. Závěr  

Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě.  

 

 

V Praze dne 8.3. 2021     Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 


