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Eva Kočišová se ve své bakalářské práci zabývá zajímavým a v současných diskusích o 

společenských efektech digitalizace a informatizace již spíše marginálním tématem informačního 

přetížení (orig. information overload). K samotnému tématu informačního přetížení se neváže 

systematičtější teoretická diskuse a empirická zjištění jsou velmi problematická. Mezi hlavní důvody 

patří nejednoznačnost vymezení ústředního pojmu informace a omezení informací na ty kódované 

v určitém médiu komunikace. Z tohoto důvodu je volba tématu zajímavou výzvou a bezesporu 

poskytuje dostatek materiálu pro snahy o systematizaci či kritické zpracování. 

Mezi hlavní klady práce bych zařadil poměrně bohaté využití relevantní zahraniční literatury, 

čtivost práce a velmi dobrou schopnost začlenit prameny do textu, a to včetně všech formálních 

náležitostí (výjimkami jsou pouze str. 30 a 32: v prvním případě není v bibliografickém údaji uveden 

rok publikace originálu Simmelovy práce, v případě druhém chybí plné bibliografické údaje 

odkazovaných knih). V úvodní části práce je dobře vysvětlen a obhájen smysl zpracování tématu, 

pozitivně hodnotím také využití relevantní české literatury (Cejpek, Makulová, Patočka, Růžička, 

Válek). Autorka také dokázala udržet (zřejmě předem) jasně stanovený plán struktury práce. 

Autorka si klade za cíl (a) "seznámit čtenáře s problematikou informací" a kvantitativního "růstu 

jejich množství ve vyspělých společnostech" (s. 5), (b) přiblížit čtenáři důsledky, které to má 

v klíčových polích společnosti, jako jsou média, věda, vzdělávání a demokracie" (s.6), a konečně i (c) 

shrnout dílčí úvahy o těchto otázkách "do relativně uceleného textu a poskytnout tak pohled na 

danou otázku" (tamt.). Jak se autorce podařilo úkol, který si předsevzala, splnit? 

Autorka se nejdříve věnuje samotnému pojmu informace a jeho vymezení v jednotlivých 

vědeckých disciplínách. Následuje krátká kapitolka o informační společnosti, po níž autorka rozebírá 

"vztah člověka a informace" na tématech jako jsou informační exploze, senzorické a informační 

přetížení. Práce je uzavřena kapitolou, v níž se autorka snaží splnit cíl práce bl. 

Za dva základní problémy práce považuji příliš široce stanovené téma a z toho vyplývající 

nedostatečné vytěžení pOUŽitých pramenů. Množství informací, kterým se autorka v důsledku široce 

stanoveného tématu rozhodla čelit, podle mého názoru nutně vedly k roztříštění a nespojitosti 

výsledku jejího snažení. Zhruba třetina práce je věnována definičnímu martyriu, jehož smysl i přínos 

mi nepřipadne příliš zřejmý a podle mého názoru vyčerpal příliš času, který autorka mohla věnovat 

vzhledem ke splnění cílů práce řešení zajímavějších a přínosnějších problémů. Znát je to zejména 

v kapitole páté, která není systematicky propojena s textem předchozích kapitol a díky snaze 

zpracovat témata velmi složitá a obecná místy je s tématem práce spojena jen volně (takže se 

překlápí do stručného pojednání o médiích, veřejném mínění a vědě v moderní společnosti). Třetí cíl 

práce tedy podle mého názoru nebyl splněn. 

Co se týče dílčích problémů, zmínil bych zde čtyři, na které je podle mého názoru třeba upozornit. 



Za prvé, autorka nevěnuje dostatečný prostor kritice soudobého konceptu informace a z něj 

vyplývající kritice informačního přetížení, i když by k tomu v podobě Roszakovy práce měla jeden 

z nejlepších a nejcitovanějších zdrojů (jeho kritiku současného významu pojmu informace využívá 

pouze v politické oblasti). Za druhé, autorka nerozlišuje mezi přetížením způsobeným růstem objemu 

informací přenášených rostoucím množstvím médií komunikace (např. japonské pojetí) a mezi 

přetížením způsobeným růstem komplexity člověkem přetvářeného prostředí, např. ve městech 

(patrné již u Durkheima, Webera, Simmela). Za třetí, zdá se mi velmi nedostatečné, omezit dnes 

kapitolu "sociologická reflexe senzorického přetížení - městský život" na Simmelův článek z roku 

1903. Pomineme-Ii, že autorka mohla v tomto případě zpracovat i Wirthův podobně orientovaný 

článek z roku 1938 (Urbonism os o Woy o! LiJe), stále se pohybujeme v nekritické reflexi něčeho, co 

bylo publikováno před více než sedmdesáti lety. Pokud autorka považovala za nutné vést text tímto 

směrem, očekával bych minimálně poukázání na pozdější kritiku či rozpracování (i když by mělo jít jen 

o v češtině dostupného Baumanova Zevlouna). Konečně za čtvrté, kdyby autorka do google.com 

nezadávala k vyhledávání "information overload" (9. příloha), ale zkusila by i "informační přetížení", 

narazila by na prvním místě na bakalářskou práci Tibora Uhrína z minulého roku, nesoucí název 

"Dopad informačního přetížení na informační chování člověka". Nezapracování této práce osobně 

nechápu a považuji je za problematické. 

Celkově bych tedy tento posudek uzavřel tím, že po formální stránce i po stránce obecných 

požadavků na úroveň bakalářské práce je text na velmi dobré úrovni a autorce se podařilo splnit 

uspokojující část cílů, které si klade v úvodu. Struktura a roztříštěnost textu bohužel zanechává 

rozpačitý dojem. Osobně se domnívám, že bohaté zastoupení zahraniční literatury, schopnost práce 

s odbornou literaturou a autorčin styl odkazuje k potenciálu vypracování kvalitnější práce. Spolu 

s výše uvedenými výtkami práci doporučuji k obhajobě a přikláním se nakonec k ohodnocení ~elmi 

c!o.QLe. 
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