
Posudek na rigorózní práci předloženou k obhajobě na katedře psychologie FF 

UK v říjnu 2009. 

Téma rigorózní práce: 

Ontogenetické počátky - Aplikace Merleau-Pontyho filosofie na psychologU 

raného vývoje. 

Autorka rigorózní práce: Mgr.Kateřina Urbanová 

Autorka posudku: Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 

Autorka předkládá k posouzení zajímavou a teoretickou rigorózní práci, ve které představuje 

přínos francouzského fenomenologa Maurice Merleau-Pontyho pro psychologii. Lze říci, že 

předložený text je na rozhraní dvou vědních disciplin - filosofie a psychologie a znovu 

připomínájejich společné kořeny. Přeložená práce navazuje na diplomovou práci, kterou 

rozšiřuje a zpřesňuje. 

Autorka člení 117 stran textu (z čehož je přibližně 5 stran převážně zahraničních odborných 

pramenů) na 6 kapitol. V první z nich, kterou nazývá" Metodologický úvod" zařazuje 

filosofii Merleau-Pontyho do kontextu jeho myšlenkových zdrojů, vrstevníků a dalších 

fenomenologů. Seznamuje čtenáře se základními myšlenkovými principy tohoto filosofa a 

s jejich vývojem v průběhu jeho života. V poslední subkapitole vyzdvihuje podobné přístupy 

mezi psychology a psychologickými směry. 

V druhé kapitole" Relevantní témata a pojmy v Merleau-Ponty filosofii" vyzdvihuje klíčová 

témata a pojmy tohoto filosofa, která jsou také středem zájmu různých psychologů a 

psychologických směrů (organismus a jeho vztah k prostředí, chování, vnímání, tělo, 

subjektivita a časovost ... ). 

Ve třetí kapitole autorka prezentuje konkrétní poznatky psychologických výzkumů, 

zaměřených na raný vývoj dítěte (především na zrakové vnímání novorozence). V této 

kapitole prokazuje značnou obeznámenost s aktuálními výzkumnými výsledky v této oblasti 

psychologického zkoumání. Na vnímání zrakové se soustředila proto, aby si vytvořila 

předpolí pro kapitolu následující" Psychologie dětského vnímání v kontextu Merleau

Pontyho (dále jen M-P) filosofie", kde konfrontuje empirická data, která psychologie získává 

1 



o dětském vývoji s filosofickými analýzami M-P ve snaze vzájemně obě strany obohatit. 

V této části práce si klade mnohé otázky shodné s významnými dětskými psychology ("Je dítě 

spíše praktické, či teoretické?","Jak dítě chápe prostor?") a snaží se nacházet odpovědi za 

podpory M -P filosofie příkladně na dětský animismus, na synkretické reakce dítěte, na 

prezentismu a topismus dětského vnímání. Domnívám se, že hlediska M-P by mohla být 

významným podnětem pro mnohé výzkumy vývojové psychologie v oblasti kognitivního 

dozrávání dítěte. 

V. kapitola" Ontogenetické počátky" se vrací k tradičním dilematům - vrozené v protikladu k 

získanému, determinace vývoje, co je počátek vnímání. Z těchto obtížně řešitelných 

myšlenkových okruhů, ke kterým však M-P zaujímá celkem jasná stanoviska, nachází 

diplomandka východisko v subkapitole" Pojetí počátků v M-P filosofii", kde autor hovoří o 

jakémsi postupném zabydlování se ve světě a kde je zmíněn jeho koncept" sedimentové 

úrovně". 

Rigorózní práce je uzavřena kapitolou VI." Vývoj a druzí", kde autorka představuje téma v 

psychologii stále aktuální - význam druhých ve vývoji dítěte. Kromě názorů M-P představuje 

i další autory, nejobsáhleji E. Lévinase. V závěru práce autorka shrnuje jakousi podstatu či 

základní myšlenkovou provázanost celé práce. 

Celkově lze shrnout, že předložená teoretická rigorózní práce splňuje obsahová i formální 

kritéria, kladená na rigorózní práce. Jedná se o text interdisciplinární, přičemž prezentovaná 

východiska francouzského fenomenologa Maurice Merleau-Pontyho mohou být pro 

psychologii obecně a především pro oblast psychologie ontogenetické a obecné velmi 

přínosná. Jsem si jistá, že zpracování textu takovéto úrovně vyžaduje jak hluboké znalosti 

přinejmenším dvou vědních disciplin, tak schopnost samostatně myslet, nacházet obecná 

východiska a logické návaznosti. Autorka předkládá k obhajobě text, který ji osobně nesporně 

velmi obohatil a bylo by vhodné ho prostřednictvím tisku dát k dispozici odborné veřejnosti. 

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji její kladné hodnocení. 

Praha 2.9.2009 Lenka Šulová 
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