Vyjádření školitelky
Mgr. Vít Šťastný absolvoval v roce 2010 magisterské studium v oboru pedagogika a sociální práce na
PedF Univerzity Palackého v Olomouci. Poté působil jako učitel na střední škole ve Francii. Doktorské
studium v oboru pedagogika zahájil v roce 2012, první rok v kombinované formě, další roky
v prezenční formě. V průběhu studia se věnoval plně studijním povinnostem, pravidelně konzultoval
se školitelkou a dalšími pracovníky školícího pracoviště, zapojil se do výuky a výzkumných úkolů
ÚVRV. Absolvoval dva studijní pobyty. V roce 2013 studijní pobyt v Reunionu (zámořské území
Francie) a v roce 2015 na Pedagogické fakultě Univerzity Hong Kong v Centru komparativních
pedagogických výzkumů pod vedením prof. Marka Braye. V rámci pobytu referoval průběžné
výsledky svého doktorského projektu, zaměřeného na soukromé doučování v mezinárodním panelu,
který soustřeďuje výzkumníky věnující se dané problematice. Podařilo se mu v silné konkurenci získat
grant GAUK (2015-2016), který podpořil realizaci empirického výzkumu a financování dalších,
zejména mezinárodních aktivit.
Publikační výstupy Víta Šťastného přesahují standardní požadavky. Publikoval 4 studie
v recenzovaných časopisech, z toho 1 v zahraničním časopise European Education, zaměřené na
problémy zkoumané v disertaci. V recenzním řízení je další článek v mezinárodním časopise Compare,
a 1 článek v českém recenzovaném časopise Pedagogická orientace. Za článek v čas. Pedagogická
orientace (2014) získal ocenění ČAPV. Dále je spoluautorem (se Z. Svobodovou) monografie Školní
vzdělávání ve Francii, vychází v nakl. Karolinum, 2016. Působí jako recenzent v mezinárodních a
českých odborných časopisech (Asia Pacific Journal of Education, Orbis scholae, Pedagogická
orientace). Publikoval také zprávy o mezinárodních konferencích (CESE, ECER) a o školním vzdělávání
v Hong Kongu. Další a popularizační články zveřejnil ve sbornících a časopise Moderní vyučování.
V průběhu studia vystoupil doktorand se 4 referáty, které prošly recenzním řízením na zahraničních
konferencích (CIES, CESE, ECER), je spoluautorem referátu se školitelkou na kongresu WCCES (2016).
Zúčastnil se 3 konferencí ČAPV s referáty, v roce 2015 získal 1. cenu za posterovou prezentaci na
konferenci ČAPV (spolu s B. Terreros). V průběhu studia participoval na výzkumných projektech
školícího pracoviště (CLOSE, Školní vzdělávání v zahraničí) a zapojil se do výuky v kurzech pro
zahraniční studenty v angličtině (ERASMUS, Introduction to pedagogy). Je jazykově velmi dobře
vybaven, v AJ a FJ publikuje, v němčině a polštině je schopen odborné komunikace a studia literatury.
Disertační práce, zabývající se fenoménem stínového vzdělávání je v českém prostředí zásadní první
empirickou studií, která analyzuje soukromé vzdělávání u studentů středních škol s maturitou. Práce
vychází z mezinárodního výzkumu, iniciovaného ve výzkumném centru Univerzity Hong Kong a v USA
(zvl. M. Bray et al.), do něhož ČR nebyla včleněna. Práce má přehledně zpracovanou teoretickou část
a odkazuje na výsledky empirických studií daného fenoménu v zahraničí. Autor prokazuje solidní
přehled mj. již publikovaný. Výzkum je založen na smíšeném designu, zahrnuje dotazníkové šetření (N
1265), výzkumný nástroj vyvinul autor, osobně administroval. Cenná je také analýza nabídky
soukromého vyučování a kvalitativní data získaná v hloubkových rozhovorech. Výsledky výzkumu
přinášejí řadu cenných implikací pro koncept spravedlnosti v českém systému školního vzdělávání a
pro vzdělávací politiku, která dosud fenoménu soukromého doučování, jeho příčinám a faktorům,
které ho ovlivňují, nevěnuje patřičnou pozornost, která je mu věnována v zahraničních vzdělávacích
systémech.
Příznačným rysem disertace je autorova kritická reflexe provedeného výzkumu, potřebná pro
vědecký diskurz, otevření dalších otázek a naznačení perspektivních potřeb v dané problematice.
Závěr: Průběh studia, práci na disertaci a výsledky Víta Šťastného hodnotím velmi pozitivně jako
v mnoha ohledech nadstandardní. Jednoznačně disertační práci doporučuji k obhajobě.
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