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Teoretická část 

Text Jitky Wirthové vychází z myšlenky, že spíše než tradičními postupy hledání funkcionálních vazeb 

nebo kritického demaskování forem útlaku či sociální reprodukce je vhodné analýzu ustavování 

legitimizací ve vzdělávání provést v rámci, jenž plně integruje konstruktivistické a poststrukturalistické 

pozice. Nabízí tedy relacionistické pojetí sociální reality, hledání procesů, jimiž jsou budovány pozice a 

vztahy mezi nimi v prostorech, které Wirthová nazývá legitimizačními ekologiemi. Toto pojetí celkem 

jasně zprostředkovává přehledná a konceptuálně zaměřená teoretická část, která nabízí srozumitelné 

a logické, byť trochu selektivní shrnutí vývoje sociologických a antropologických přístupů ke 

vzdělávacímu systému. Toto konceptuální zaměření úvodní části je dle mého názoru přínosné pro 

detailní vyjasnění obecných charakteristik přístupu, nicméně zdá se mi, že nezbývá již místo na dva 

důležité prvky obsahu: 1) Chybí zprostředkování empirického výzkumu s využitím daných 

konceptuálních nástrojů – tedy přehledu zahraničních či českých zjištění ve vztahu ke konkrétním 

vzdělávacím systémům či problémům, jež tato optika umožňuje analyzovat – tedy příklad výzkumných 

problémů, které pomohla řešit a výsledků, které přinesla. 2) Chybí zasazení konkrétnějších teoretických 

elementů do rámce nastíněné perspektivy. Na mnoha místech teoretické i empirické části jsou využity 

pojmy, či kontrastní páry pojmů, jejichž význam není v rámci textu jasně vymezen a čtenář jej teprve 

odhaduje z jejich použití (aktérské asambláže, topologie / topografie, kompetence / kvalifikace, 

autorizace, jurisdikce, mobilní, enkódovat, atp.).1 Ačkoliv je teoretická část zpracována detailně a 

přesvědčivě zdůvodňuje zejména volbu relacionistického konceptu ekologií, méně už se věnuje 

samotnému konceptu legitimizací. Při četbě jsem si kladl otázku, proč právě legitimizace jsou vhodným 

konceptem pro popis dané výseče debat o vzdělávání. Je sice jednoznačně právem každé 

autorky/autora arbitrárně zvolit určitý nástroj, rozhodně však prohlubuje přínos i pochopení textu, 

pokud je také ochoten/ochotna jeho volbu vysvětlit. Rozpadají-li se struktury tradičních jurisdikcí, je 

vhodné uvažovat o legitimitě jako konceptu, který mimo jiné konotuje odpovědnost někoho vůči 

někomu? Nebo je legitimita pojímána obecněji ve smyslu nároku na platnost, zakotvování ve 

specifických formách vědění? Nebo, jsou-li nároky na vzdělávání legitimovány jaksi nepřímo, odkazem 

na nejasné entity jako je doba či budoucnost, nemá smysl uvažovat o jiném konceptu, než legitimizaci, 

třeba nastolování agendy, rámování…? Za hlavní přínos teoretického přehledu považuji vnesení 

ekologické, či obecně vztahové optiky do analýzy debat o vzdělávání, což je pro český kontext jistě 

přínosné již samo o sobě – hlavně v akcentu na vztahovost a pozicionalitu aktérů. Prakticky však přínos 

ale hodně záleží na publiku předkládaného textu – obávám se, že pokud by text měl být přístupný jako 

                                                           
1 Dalo by se uvažovat o argumentu, že jde o koncepty nalezené v rámci analýzy, nicméně jejich použití se 
částečně objevuje už v teoretické části a ani zde, ani v popisu výsledků nejsou jasně vysvětleny. Čtenář si 
pochopitelně dokáže nějaký jejich význam domyslet, ale je to intuitivní a znejisťuje porozumění přečtenému. 
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reflexe aktérům, kteří jsou v něm tematizováni, bylo by potřeba popis ekologické optiky přeložit 

zásadně jiným jazykem. 

 

 

Metodologie 

Podrobná a detailní metodologická část uvedená přehledem výzkumných otázek částečně ještě 

doplňuje popis teoretických zdrojů v konkrétnějším shrnutí epistemologických východisek, jež opět 

akcentuje vztahovou perspektivu se zaměřením na proces ustavování legitimizací. Dále autorka 

popisuje mnoho aspektů sběru dat, což poskytuje celkem dobrou představu o povaze empirického 

materiálu. Za velmi přínosnou považuji kombinaci tří terénů, v nichž autorka může postupně 

prohlubovat interpretaci svých zjištění. Velmi omezená je kapitola o etice, nicméně hodnotová 

stanoviska, resp. Reflexi svého přístupu k nim autorka zmiňuje i jinde v textu . 

 

Výsledky 

Představení výsledků vlastního výzkumu sleduje logiku komplexního využití tří typů empirických zdrojů, 

tedy dokumentů, veřejných debat a osobních rozhovorů. Seřazení dává autorce možnost nejen popsat 

odlišné procesy legitimizací, ale také postupně budovat interpretaci jejich souvislostí napříč různými 

terény, což využívá v integrující páté kapitole, shrnující výsledky napříč terény. Nejprve ale k analýze 

jednotlivých terénů:  

V první části výsledkové kapitoly autorka analyzuje strategické dokumenty skrze proklamovanou 

perspektivu vztahů a překrývání místo hledání logiky období či hegemonie určitého diskurzu v nich 

obsažených. Už zde se objevuje důraz na jednu z klíčových součástí autorčiných zjištění – roli expertízy, 

důrazu na data, objektivitu, neutralitu, která je přítomna nejen ve strategických dokumentech, ale 

nakonec napříč všemi terény.  

Analyticky přínosné jsou zde dílčí postřehy k věci, které autorka dále rozvádí a prohlubuje: expertíza 

není zakotvena v konkrétním oboru (pedagogickém) je tvořena nad-vědou (mimo výzkumy 

pedagogiky, pedagogické psychologie, či sociologie výchovy a školy), dokument se v daném poli stává 

relačním elementem, není tedy jen vnitřním argumentačním prostorem. Je zde pěkné zachycení 

paradoxních vlastností dokumentů – např. zdůvodňování nutností změn, které neodkazuje k jasnému 

aktérovi, jenž by vyžadoval reformu vzdělávání /jen obecné doba, budoucnost…) „vize“ omezující se 

na přizpůsobení se současnosti a nápravu chyb, identifikace tautologie výzvy užití indikátorů pro 

identifikaci a popis problémů, nalezení vnitřního rozporu přizpůsobení se měnící se době plánováním. 

Za přínosné považuji také shrnutí ve smyslu ohrožení výsledku české diskuse o transformaci vzdělávání 

spíše pluralitou a množstvím než hegemonním režimem. 

V celkovém vyznění analýzy však není jasné proč, když se od začátku hovoří o režimech vědění, se 

autorka posunuje ke konceptu „mikrorežimů“ a jaká je jejich analytická role. Jsou režimy vědění oněmi 

procesy legitimizace? Jaký je potom vztah mezi věděním a legitimizací? Není režimem vědění vlastně 

jen všeprostupující expertní režim a ostatní typy režimů odkazují spíše přímo k legitimizaci, než 

k vědění? Expertní režim vždy koexistuje s jiným, tvoří jejich součást – mohl by tedy být spíše aspektem 

vědění u režimů legitimizace či zdůvodňování. 
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V analýze veřejných debat Wirthová hledá možnost rozšíření analýzy „z vzorců režimů vědění na vzorce 

aktérství“. Tato kapitola opět představuje analyticky přínosné vhledy, zejména v popisu rozporuplných 

pozic politiků a učitelů optikou rozpojení odpovědnosti, kompetence a kvalifikace (tyto kategorie ale 

nejsou v textu zcela jasně definovány, spíše je čtenář nejistě odkrývá). Pozice učitelů je rámována 

zejména vyloučením z rolí experta a partnera, což je dokumentováno konkrétními praktikami. Je zde 

také nabídnuta analýza vztahů uvnitř relační ekologie NGO – politici – učitelé, vyúsťující ve vzájemnou 

provázanost pozic, umožňující sebe-definici NGO.  

Vytěžení jednotlivých terénů prohlubuje kapitola založená na rozhovorech. Zde už autorka spíše 

doplňuje intepretaci předešlých výsledků zpracováním individuální perspektivy zainteresovaných 

respondentů. Cenné jsou zde především vhledy do organizačních aspektů vzniku dokumentů či 

formování veřejných debat, jež jsou často založeny na osobních vazbách i náhodě.  

Pátá kapitola shrnuje zjištění napříč jednotlivými terény a zaměřuje se na nejdůležitější témata 

expertního vědění, vztahů k publiku a destatizace. Postupně zde ale začíná sílit problém, který textem 

prochází již od začátku empirických kapitol: totiž, zda lze pozice, vztahy a praktiky popisovat bez 

přiměřeného zprostředkování obsahu, který je s nimi spojen. Analýza je zpracována tak, že nedává 

téměř vůbec představu o obsahu diskusí a náplni jednotlivých pozic. Podobně i v minulé kapitole 

nebylo jasné v jakém obsahovém kontextu se režimy vědění pohybují. Autorka sice od samého začátku 

deklaruje, že její hlavní pozornost míří právě k legitimizačním praktikám, vztahům a budování pozic 

jako objektům analýzy, nikoliv k jejich ideovému obsahu, otázkou však je, jestli toto analytické 

zaměření efektivně zprostředkovává problémy v rámci zkoumaného tématu a nabízí jejich užitečnou 

sociologickou reflexi. Vnitrooborově dává takto pojatá analýza smysl, pokud rozšíří konceptuální 

výbavu disciplíny, nebo ukáže možnosti jejího uplatnění. V širším kontextu dává smysl, pokud je sdělná 

a konceptuální zázemí slouží k novému nasvětlení problému, jinak zatemněného. Oba aspekty ale 

vnímám u této práce jako diskutabilní či problematické. Konceptuální inovace zaniká, když srovnáme 

teoretický rámec popsaný v úvodu a aplikovaný v analýze – jsou prakticky totožné, dokonce i pozici 

expertního vědění teorie tematizuje, jde tedy především o aplikaci daného rámce na empirický 

materiál. Výsledky jsou pak popisovány silně abstraktním a formalizovaným jazykem, pod nímž je 

obtížné tušit konkrétní popisované jevy. Tato abstrahující povaha textu by nemusela být nutně na 

obtíž, ostatně i deduktivní přístup v kvalitativním výzkumu může být obhajitelný, pokud přináší 

porozumění. Zde však analýza navíc operuje s mnoha dílčími pojmy, jejichž nejasný význam nejen 

znesnadňuje tušit obsah za nimi, ale činí konceptuální rámec příliš pružnou a nejistou oporou 

pochopení přínosu výzkumu. Sdělnost je tedy narušena nejen použitím výrazně komplikovaného 

jazyka, ale také kombinací s čtenářovým pocitem, že mnoho prvků této skládačky má příliš mnoho 

stupňů volnosti.2  

                                                           
2 Například jen tušené rozdíly ve významu rozmanitých pojmů popisujících různé aspekty vztahových struktur:  

ekologie, topologie, topografie, časoprostor, sociomateriální prostor, přičemž u oikos chybí představa niky, 

prostředí, u topos chybí představa místa, pozice, u časoprostoru chybí představa časové dimenze (jen nejasné 

odkazy na jinou časovost různých sfér) u sociomateriality není jasná představa materiálu (výjimkou je pouze dílčí 

zmínka o mikrofonech a uspořádání diskuse). Když je řeč o materialitě, není jasné o čem se mluví – materialita 

dokumentů nemá jasný obsah – jde o to, že dokumenty jsou per se považovány za materiál? U diskusí je 

materialita popisována ve vztahu k technickému vybavení a uspořádání prostoru, to je zajímavější. Kontextuálně 

ale, domnívám se, hrají podstatnou roli další aspekty, které nebyly zmíněny: například časový rámec a vymezené 

programové body včetně například notoricky známé vlastnosti panelových diskusí, kdy hraje zásadní roli 

disciplinace panelistů k dodržování časového rozvrhu a rozdílná benevolence k jeho nedodržování.  
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Nedomnívám se, že tyto problémy by byly pro hodnocení práce Jitky Wirthové fatální, stále je zde 

mnoho přínosů v dílčích prvcích analýzy, nicméně zdá se mi, že podstatně omezují celkovou výtěžnost 

jejího přístupu. Zároveň je to otázka spojená s volbou publika – pro koho je text určen. V tuto chvíli je 

to jasné, jde o kvalifikační práci, nebo obecněji o text určený pro odborné publikum v akademické sféře 

(a i v tomto kontextu se domnívám, že působí nesrozumitelně). Pak je ale možné uvažovat o publikaci 

textu pro širší publikum, kde by bylo vhodné, aby výsledky byly srozumitelné i některým typům aktérů 

o nichž vlastně je. 

Je dobře, nebo špatně, že z práce není poznat jaká témata se řešila v nedávné minulosti a co se 

vynořuje stále v debatách? (např. přetíženost žáků i učitelů, memorování, inkluze, speciální potřeby, 

podfinancovanost, genderové aspekty výuky atd atp.) Na jednu stranu je pochopitelné, že 

zprostředkování témat by zabralo příliš místa a možná by narušilo zaměření na samotné procesy 

ustavování legitimizací. Na druhou stranu ale bez přiměřeného zprostředkování obsahu nabízí analýza 

často spíše jen nepříliš jasný rámec, jak situace popisovat. Přínos specifického typu popisu, který je 

pochopitelně hodnotnou a netriviální interpretací, je pak omezen rozmlžujícím abstraktním jazykem 

postrádajícím částečně i nutná zakotvení klíčových pojmů (jak už jsem uvedl výše). Ačkoliv je řeč o 

ekologii, postrádám nějaké rozvinutí této metafory – i když se mluví o topografiích a topologiích, nejsou 

pojmy naplněny nějakým obecnějším a hlubším rozborem vztahů a jejich umístění v sociálním prostoru 

(pouze dílčí poukázání na vztahování NGO k ostatním aktérům) – dále by bylo vhodné rozlišit např. typy 

vztahů, jejich kvality (četnosti, reciprocita, typy transferů, média, různé typy blízkosti, vzdálenosti), 

pozice a niky či subdomény – jakou mocenskou pozici, důležitost, roli, význam mají pozice, jaké oblasti 

kontrolují atp. Domnívám se, že zmínky o těchto vlastnostech ekologií jsou v textu jen v omezeném 

rozsahu, bez systematizace a hlavně jsou často přebity abstraktním žargonem s nejasně pochopitelným 

obsahem. 

Jiným příkladem je destatizace. Jedno z klíčových sdělení je, že v ČR aktéři vyzývají stát k intervenci, 

zatímco v zahraničí se objevuje snaha o rezistenci vůči přílišnému státnímu vlivu. Sdělení ale rozmlžuje 

použitá metafora vzniku iniciativ na troskách státu a akademie. I přes vnímanou nečinnost je stát stále 

určujícím aktérem v oblasti vzdělávání. V jakém smyslu lze hovořit o jeho troskách? Nepřebírá zde 

analýza optiku samotných respondentů? 

Formální stránka rukopisu je dobrá, text má rozsáhlý, funkční poznámkový aparát, logický a 

srozumitelný systém odkazování na empirický materiál. K textu jsou připojeny přílohy poskytující 

přehled analyzovaného materiálu a poskytující základní vhled do technických aspektů analýzy. 

V empirických kapitolách jsou místy vloženy příliš rozsáhlé citace, které nemají velký přínos, ale to je 

spíše otázkou zažité praxe či vkusu. Jazyk je komplikovaný, ale většinou srozumitelný, výstavba textu 

logická, místy vytváří dojem opakování (zejména ve vztahu teoretické části k metodologické). Překlepy 

a někdy i chyby ve shodě podmětu s přísudkem se vyskytují, ale nepřekračují únosnou míru.  

Výše uvedené problematické body považuji za vhodná témata k diskusi nad disertační prací, kterou 

doporučuji k obhajobě. Především bychom mohli příležitost diskuse využít k vyjasnění analytického 

potenciálu konceptu legitimizací a pokusu naplnit nějaký příklad budování legitimizační ekologie 

obsahem.  

 

 

V Brně dne 6. 4. 2021 

Petr Fučík 


