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Posuzovaná disertační práce tematicky spadá do oblasti sociologie výchovy a vzdělávací politiky.
Cílem práce je popsat, systematizovat a vysvětlit formy soukromého doučování a na kvalitativních
i kvantitativních výzkumných datech ukázat, jakou podobu má soukromé doučování v Česku, a které
faktory ho ovlivňují. Téma práce je aktuální, originální a potřebné. Strukturu disertační práce tvoří
šest kapitol. V první kapitole je zmapován dosavadní stav poznání a zdůvodněn výzkumný problém,
následně jsou vymezeny cíle práce a představeny cíle provedeného výzkumu. Druhá kapitola tvoří
masivní teoretický fundament výzkumného šetření představeného ve třetí a čtvrté kapitole. V diskusi
a závěru jsou stručně shrnuta a interpretována hlavní výzkumná zjištění, pojmenovány přínosy práce
pro pedagogickou teorii a praxi následované výhledy pro další výzkum.
Teoretickou část práce hodnotím jako důkladnou, systematickou, vysoce čtivou a originální. Jejím
hlavním přínosem je podrobný popis analytických rámců a výzkumných zjištění souvisejících se
soukromým doučováním u nás a v zahraničí. Autor tak přímo či nepřímo přispívá k ustálení české
pedagogické terminologie a zdůvodňuje jím používané české ekvivalenty zejména anglických
odborných pojmů ve zkoumané oblasti.
Lze říci, že autor se zdařile zorientoval v poměrně nepřehledném a fluidním výzkumném poli, o čemž
vypovídají i kritické glosy a polemiky se závěry některých všeobecně respektovaných autorů (srov.
např. s. 39 aj.). Je bezesporu přínosem, že se autor pokusil o teoretickou reflexi soukromého
doučování zejména prizmatem sociologických teorií. Jedná se o pasáže, které ve většině disertačních
prací zabývajících se výzkumem vzdělávání chybí. Nemohu se ubránit dojmu, že by právě v těchto
pasážích práci prospělo kontextové doplnění/rozšíření. Zejména s přihlédnutím k tomu, že autor na s.
81 zmiňuje, že práce pohlíží na fenomén soukromého doučování převážně z pohledu sociologie
vzdělávání. Autor související sociálněvědní teorie vybírá dle mého názoru nedostatečně citlivě
vzhledem k jejich historické genezi (např. Bourdieu je uváděn před Mertonem), mimoto se mnohdy
jedná eklektické citace či parafráze sekundární literatury (Dlugosz, Šubrt aj.). Čistě exemplárně je
třeba upozornit, že např. Bourdieu i Merton byli v mnoha případech zdařile přeloženi do češtiny a ve
vědeckých knihovnách jsou běžně dostupné také jejich původní práce. Collinsova teorie (srov. s. 30)
není v podobě prezentované autorem práce dle mého názoru nikterak odlišná od myšlenek
klasických představitelů teorie konfliktu (Marx, Weber, Mills). Přitom schází pouze málo, aby si autor
připsal zásluhy za originální aplikaci klasických i moderních sociálněvědních teorií do oblasti
pedagogiky se zvláštním zřetelem ke specifikám stínového vzdělávání v Česku. Tento drobný
nedostatek ale bohužel podvazuje možnost vrátit se např. v kapitole „diskuse“ zpět k výchozím
teoriím s cílem tyto teorie potvrdit či revidovat. Domnívám se, že precizace teoretických východisek
by prospěla celkové orientaci výzkumu i interpretaci výzkumných zjištění.
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Empirická část práce zrcadlí robustní teoretický rámec, což je nutné ocenit. Představený výzkum je
postaven na promyšleném sběru dat a jejich následné interpretaci. Použitá metodika je adekvátní
vzhledem k cílům výzkumu a je popsána transparentně. Jednotlivé metody sběru a analýzy dat jsou
zdůvodněné a zodpovědně volené s oporou o znalost metod deskriptivní i inferenční statistiky.
Výsledky výzkumu jsou prezentovány v souladu s publikačními standardy oboru. Zvláště cenné jsou
z mého pohledu grafy znázorňující nabídky doučování v různých vyučovacích předmětech a jejich
reálné využívání (srov. s. 116 a 131) a výsledky regresních analýz popisující faktory ovlivňující
nabízenou cenu soukromých hodin vyučování (s. 126) a faktory ovlivňující využívání soukromých
hodin anebo přípravných kurzů na příjímací zkoušky (s. 178). Zde se nejlépe ukazuje specifičnost
obou zkoumaných forem soukromého doučování. Zvláště cenná je kapitola 5.4 Reflexe výzkumníka a
limity výzkumu, neboť svědčí o zodpovědném přístupu, skromnosti a zdravé výzkumnické pokoře
autora práce.
Je nepochybné, že v datovém korpusu shromážděném autorem práce je hodně originálních poznatků
a tvrzení. Autor práce přesvědčivě argumentuje, že na aktuálních trendech ve vzdělávání je možné
pozorovat tržně orientované tendence, s čímž souvisejí mnohá dilemata a kontroverze (např. etické;
srov. např. s. 60, 144–147 aj.). Empiricky podložené závěry a doporučení autora budou možná
v blízké budoucnosti ceněny, neboť komodifikace vzdělávání a privatizace vzdělávacích institucí jsou
z hlediska zdravého vývoje společnosti dlouhodobě neudržitelnými procesy.
Otázky k zamyšlení a dle zvážení také k obhajobě:
1) Je možné spatřovat nějaké paralely mezi soukromým doučováním a formálním vzděláváním
realizovaným privátními subjekty (např. soukromá gymnázia, soukromé VŠ apod.)?
2) Jak výzkumná zjištění rozvíjejí, potvrzují, příp. revidují výchozí sociálněvědní teorie
prezentované v kap. 2.2?
3) Jaké další sociálněvědní teorie je možné aplikovat na analýzu fenoménu soukromého
doučování?
Závěr
Práce jako celek vzbudila můj zájem o problematiku, donutila mne k zamyšlení nad vybranými
problémy a motivovala ke studiu některých primárních textů. Oceňuji také bezchybné formální
i stylistické zpracování.
Přínos disertační práce spatřuji především ve dvou rovinách. První je konceptuální, v níž autor
definuje a teoreticky ukotvuje klíčové pojmy užitečné pro tvorbu analytických rámců nezbytných pro
zkoumání stínových forem vzdělávání v neoliberální době. Druhá rovina je empirickovýzkumná, neboť
autor na základě objemného korpusu výzkumných dat shromáždil originální poznatky o tom, jak
soukromé vyučování v Česku vypadá, kdo ho využívá, a jaké faktory jeho podobu a realizaci ovlivňují.
Disertační práce V. Štastného obsahuje originální a cenné poznatky, které rozšiřují poznatkovou bázi
pedagogiky i dalších sociálních věd. Její výsledky jsou přínosem pro teorii i společenskou praxi. Práce
dle mého přesvědčení splňuje (a v mnoha ohledech převyšuje) požadavky standardně kladené na
tento typ prací. Jedná se o nejlepší disertační práci, jakou jsem v poslední době četl. Navrhované
hodnocení: A.

V Brně 29. 8. 2016
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