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1. Kteří autoři se dnes zabývají problematikou postmoderní situace ve výchově a vzdělávání jako 
hlavním tématem a co je jejich badatelským leitmotivem? 

2. Jaká konkrétní doporučení lze ve světle autorčiných úvah formulovat pro vzdělávací praxi 
dnešní školy? 

3. Jaké pedagogické problémy se objevily v důsledku postmoderního odmítání „velkých 
příběhů“ a finality? 

Je otázkou, zda na úrovni diplomové práce má smysl zabývat se referátem koncepcí tzv. 
postmodermy, které jsou natolik známé, že lze možná hovořit o jejich zprofanování (Lyotard, 
Bauman, Lipovetsky, Giddens). Na druhou stranu je nutno přiznat, že celá pedagogická obec není 
se všemi těmito koncepcemi dostatečně obeznámena a Jitka Wirthová přistoupila k jejich výkladu 
s příkladnou pečlivostí. Trochu zarážející je ale autorčina formulace v úvodu, že touto prací by 
„chtěla připět alespoň trochu k pochopení naší přítomnosti“ (s. 9). Naplnit takový cíl by znamenalo 
především přijít s jiným než „standardním“ způsobem výkladu výše uvedených „klasiků 
postmoderny“ (o nichž už ostatně byly sepsány celé folianty) a sáhnout též k autorům a 
interpretacím,  které přinesou nové pohledy na již přijaté výklady naší doby. V předložené DP 
postrádám také alespoň zmínku o díle Foucaultově, zejm. pokud jde o jeho texty o normalizaci, 
normativitě a vztahu mezi mocí a školním vzděláváním. Právě foucaultovská analýza diskursivních 
forem ustavujících určité typy vazeb mezi společností, politikou, školní institucí a individuem jsou 
dnes pro pedagogickou teorii dosti inspirativní. 
Práce je po formální stránce velmi dobře rozvržena. Čtenář se v ní přehledným způsobem dozvídá o 
čtyřech významných teoriích „pozdní modernity“, resp. postmoderny (Lyotard, Bauman, Giddens, 
Lipovetsky), z nichž každá přináší jiný druh akcentu na procesy, jež lze chápat jako důsledek změn 
ve společenské organizaci, fungování institucí, mravním étosu či sebereflexi individuí. Po obsahové 
stránce nelze mít vážnější připomínky, snad jen k některým formulacím (např. s. 62: Giroux 
„zdůrazňoval kulturní reprodukci“, s. 66: „Ale kritická pedagogika není jediná představa, která je 
přítomná v současném pedagogickém diskursu“. aj.). 
V předložené diplomové práci je třeba ocenit především ty části, v nichž se autorka snaží ukázat 
rozpory v nárocích, které se objevují v soudobých kurikulárních dokumentech. Pasáž o antinomiích 
spojených s pedagogikou RVP je opravdu výborná. 
Některá závěrečná doporučení pro pedagogiku nemohou ovšem z principu přesáhnout úroveň 
akademického či moralizujícího povzdechu (srv. s. 88 – autorka se ptá, zda by pedagogické reflexi o 
vztahu prostředků, cílů a obsahu vzdělání neměla předcházet změna „něčeho“ ve školním prostředí 
a „možná ve společnosti obecně“ (netuším, co znamená „ve společnosti obecně“). 
O autorčiných doporučeních platí, že by měla 1) býti podstatně více rozvedena (takto jsou na jednu 
stránku) a více provázána s konkrétními příklady z praxe a 2) neměla by být formulována převážně 
negativně (co bychom neměli dělat). Závěry by bylo třeba formulovat méně obecně. 
Občas se objeví podivná slovní, resp. pojmová spojení, jako např. „řečové diskurzy“ (s. 21 – jsou 
ještě nějaké jiné, než řečové?), „performativitu Lyotard vnímá jako pojem“ (s. 20 – pojmy nelze 
vnímat, leč pouze myslet), „“nehodnotnost trvalého vzdělání“ (s. 88) – co je tím myšleno?, atd. 
V křestním jménu Lyotardově je místo „c cédille“ obyčejné „c“. Bohužel, věty v anglické anotaci jsou 
strašně neanglické (tj. dlouhé, se špatným slovosledem) a hlavně zcela nesrozumitelné. Jazyková 
korektura by tu byla na místě a to i v celé DP – čtenář by se tolik neztrácel v předlouhých souvětích, 
jež jsou ze stylistického hlediska nepřijatelná (např. s. 88 poslední odstavec). Občas se objevují 
drobná nedopatření typu nároky se „nakládají na školu“ (s. 10) 
V názvu i v samotném textu by patrně mělo stát na místě slova „současné“ slovo „soudobé“ (úkoly, 
diskurs apod.). 
Diplomová práce Jitky Wirthové splňuje nároky kladené na diplomové práce a doporučuji ji proto 
k obhajobě. Vzhledem k uvedeným nedostatkům s návrhem známky velmi dobře, ovšem vynikající 
obhajoba by mohla tento návrh posunout směrem k lepšímu, protože navzdory zmíněným vadám jde 
o text ucelený, prokazující schopnost autorky zpracovat náročné teoretické texty a také je aplikovat. 


