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Při uznávaném významu aplikačně orientovaných prací a prací empirické 

povahy výslovně oceúuji zvolené téma předložené práce i podobu jeho zpracování. 

Pro rozvoj a vývoj našeho oboru u nás jsou takto zpracovaná témata nezbytná. 

Hodnotné je zvolení ústředního hlediska řešeného problému práce -

párového vztahu objektivita-subjektivita, jež ve spleti živých problémú současného 

stavu psychologie představuje v jistém, nejspíše paradoxním smyslu "pevný bod" 

možného myšlenkového postupu. Při řešení myšlenkových dilemat a trilemat 

spjatých s ústřední výzkumnou otázkou zpracované práce lze kladně hodnotit jak 

celkové rozčlenění myšlenkových zdrojů práce, z nichž je těženo při zpracování 

tématu (od scholastiky po postmodernu), tak soustředění se na tři stěžejní nosné 

přístupy - descartovský, kantovský a postmoderní. Zpracování těchto přístupú, 

jejich srovnání a promítnutí do rozvinutí koncepce K. R. Poppera tvoří myšlenkově 

uspořádaný a srozumitelný celek, který lze hodnotit kladně. 

Myšlenkově uspořádaně a argumentačně fundovaně se přitom zpracování 

tématu vyrovnává s vybranými hlavními "mýty" spj atými s párovým hlediskem 

objektivita-subjektivita a na ně navazujícími hledisky a myšlenkovými trsy. Autor 

projevil odvahu a statečnost spolu s potřebnou myšlenkovou zdatností a datově 

informační obeznámeností při formulacích vlastních komentářú a tvorbě a nástinu 

vlastního přístupu a pojetí. Lze ocenit, že to tíhne k interakcionismu navzdory - jak 

jeho nejen myšlenkové náročnosti, tak zdánlivé robustnosti redukcionistických 

přístupů vyznačujících se pevnou Ca lákavou) jednoduchostí. Text dokládá i autorův 

cit pro významné dopady zdánlivě bezvýznamných odtažitých rozdílú v obecných 

koncepcích pro náš každodenní život díky skutečnosti, že "vědění se často stává 

nástrojem moci, která určuje, nejen jakým způsobem se mají jedinci chovat, ale 

přímo, jak mají myslet..". Práce jako celek hodnotně zpracovala významný problém 

v našem civilizačním kontextu. Do jaké míry se autor setkal s podněty z dalších 

hlavních civilizačních okruhů k řešenému problému? 

Závěr: Jednoznačně doporučuji práci O. Fafejty k obhajobě. 
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