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Abstrakt  

Práce se zabývá kognitivními aspekty vyhledávání informací, zejména kognitivními 

procesy, které se při něm projevují. Zvláštní pozornost byla věnována vztahu 

informační vědy a systému kognitivních věd. 

V práci jsou vymezeny základní pojmy včetně popisu jednotlivých kognitivních 

procesů. Následuje charakteristika informační vědy a jejích vybraných pojetí. Dále je 

definována kognitivní věda jako transdisciplinární obor usilující o pochopení procesu 

všech forem lidského poznávání od smyslového vnímání až po procesy myšlení, učení a 

rozhodování. Další kapitola se zaměřuje na bližší specifikaci vědních oborů s úzkým 

vztahem k rozhraní informační vědy a kognitivní vědy. 

Druhá část práce je věnována procesu vyhledávání informací a jeho obecnému 

vymezení i specifickým případům. V následující části jsou podrobněji popsány 

kognitivní přístupy k vyhledávání informací a některé aspekty, které tento proces 

ovlivňují (např. zraková percepce, přirozený jazyk). V závěru práce jsou zmíněny 

modely uživatele. 
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PŘEDMLUVA 

Diplomová práce se zabývá kognitivními aspekty vyhledávání informací, zejména 
kognitivními procesy, které se při něm projevují. Zvláštní pozornost byla věnována 
vztahu našeho oboru a systému kognitivních věd. 

Téma práce jsem si zvolila s ohledem na svůj dlouhodobý zájem o kognitivní vědu, 
který ve mně vzbudily např. přednášky Ivana M. Havla Přirozené a umělé myšlení, 
které jsem navštěvovala v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR v roce 2002 a dále 
čtení literatury, která se touto problematikou zabývá. V průběhu čtvrtého ročníku jsem 
zpracovala studijně rozborovou zprávu s názvem „Kognitivní procesy“ a bibliografický 
soupis „Kognitivní procesy při vyhledávání informací“, které jsem při zpracování 
diplomové práce využila. 

Myslím, že propojení poznatků z oblasti kognitivní vědy a informační vědy může 
být pro oba obory přínosné a je dokonce do jisté míry přirozené. Přestože v zahraničí se 
touto tématikou odborníci zabývají již více než dvacet let, u nás se těmito otázkami 
v informační vědě autoři zatím zabývají spíše okrajově. I proto mi připadalo zajímavé 
pokusit se o napsání určitého shrnutí problematiky. 

Při zpracování tématu jsem se v některých chvílích potýkala s problémem, jak 
převést již zavedené pojmy z anglické terminologie do českého jazyka. Kde to bylo 
možné, využila jsem informace z České terminologické databáze z oblasti knihovnictví 

a informační vědy, kterou vytváří Národní knihovna ČR, nebo z prací českých autorů. 
Pokud u některých pojmů ještě česká terminologie není ustálena, používám vlastní 
překlady termínů. I z tohoto důvodu u většiny výrazů ponechávám v závorce anglický 
ekvivalent, aby se případný zájemce mohl v zahraničních pramenech lépe zorientovat, 
popř. posoudit vhodnost mnou navrhovaných českých ekvivalentů. 

Při zpracování tématu jsem vycházela zejména z české a slovenské literatury a 
zdrojů dostupných v anglickém jazyce. Některé materiály jsem získala přístupem 
k elektronickým zdrojům, které má k dispozici Univerzita Karlova nebo Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy (http://bi.cuni.cz/). Další z použitých zdrojů byly volně 
přístupné v rámci sítě internet (viz seznam použitých zdrojů). 

Chtěla bych poděkovat vedoucímu své práce panu PhDr. Richardu Papíkovi za 
cenné připomínky a doporučení a zprostředkování některých informačních pramenů. 
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1 ÚVOD 

Jádrem práce je šest základních kapitol. První z nich je zaměřena na vysvětlení 
základních pojmů a vymezení problematiky. Jsou definovány základní pojmy práce – 
informace, vyhledávání informací a kognitivní procesy. V oblasti informační vědy se 
s pojmem kognitivní procesy můžeme setkat poměrně často, různí autoři pod ním 
ovšem rozumí různé věci a také pod něj zahrnují různé dílčí procesy. Je možno vycházet 
z pojetí kognitivních procesů, které je běžné v kognitivní psychologii, tedy disciplíně, 
která se touto oblastí primárně zabývá. Tato vědní disciplína formuluje i některé otázky, 
kterým se věnuje informační věda (mentální modely a reprezentace, kódování znalostí 
v paměti apod.). 

Druhá kapitola se zabývá vymezením informační vědy a systému kognitivních věd 
jako dvou oblastí, které mají styčné plochy a souvislost s vyhledáváním informací. Jsou 
uvedeny jejich definice a pojetí z pohledu různých autorů. U kognitivní vědy je stručně 
nastíněn její vývoj a metody. Závěrečná část kapitoly se věnuje vztahu obou disciplín. 

Třetí kapitola se podrobněji věnuje jednotlivým oborům, které mají úzký vztah 
k rozhraní informační vědy a kognitivní vědy. Poznání těchto hraničních oborů může 
být velmi inspirativní v oblasti používaných technologií, metod a zejména toho, jaké 
další aspekty lidského poznávání a práce s informacemi se vlastně mohou zkoumat. 
Popisované obory patří jak mezi vědy exaktní a technické, tak mezi vědy společenské a 
humanitní, některé z nich mají interdisciplinární charakter. Z důvodů tohoto širšího 
záběru nejsou obory dále nijak děleny (např. právě na technické, společenské apod.), 
protože by toto dělení v některých případech bylo dosti obtížné a pro účely této práce 
není ani bezpodmínečně nutné. Mezi popisované obory patří zejména oblast umělé 
inteligence, včetně expertních systémů a neuronových sítí, obor human-computer 
interaction, neurodisciplíny, bioinformatika, kognitivní psychologie a antropologie, 
lingvistika a filozofie. 

Obsahem čtvrté kapitoly je bližší pohled na problematiku procesu vyhledávání 
informací a jeho jednotlivé stránky. V první části této kapitoly je vyhledávání informací 
popsáno obecně a jsou zmíněny hlavní problémy, na které naráží. Je věnována také 
různým přístupům k této problematice a otázce chování uživatele při vyhledávání 
informací. Druhá část kapitoly se zaměřuje především na dvě odlišné formy 
vyhledávání informací – vyhledávání, které probíhá na internetu s použitím veřejně 
dostupných neplacených služeb a naproti tomu profesionální vyhledávání v komerčním 
prostředí dialogových služeb databázových center. 

Začátek páté kapitoly popisuje kognitivní přístupy v informační vědě, včetně 
modelů kognitivního vyhledávání informací. Další část se podrobněji zmiňuje o různých 
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kognitivních aspektech, na které můžeme při zkoumání procesu vyhledávání informací 
narazit. Jedná se např. o problematiku zpracování přirozeného jazyka nebo zrakovou 
percepci informací z obrazovky počítačů. 

Pro dokreslení celé problematiky je v poslední kapitole zahrnuto téma modelů 
uživatele, které jsou velmi důležité právě pro zajištění dobře fungujícího vyhledávání 
v jednotlivých systémech. Každý člověk chápe realitu kolem sebe díky tomu, že 
používá tzv. mentální modely skutečnosti. Jejich poznání umožňuje lépe pochopit práci 
uživatelů se systémem, předvídat jejich případné problémy, přizpůsobit systém co 
nejvíce jejich potřebám. Informační modely uživatele se snaží pochopit uživatele 
v celém kontextu jeho prostředí. 
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2 VYMEZENÍ PROBLEMATIKY A ZÁKLADNÍ POJMY 

V této kapitole jsou definovány základní pojmy, které jsou důležité z hlediska 
zaměření práce. Pojmy, které se v informační vědě nepoužívají, ale jsou definovány 
v jiných oborech, jsou zasazeny do kontextu informační vědy. U definovaných pojmů 
jsou v závorce uvedeny jejich anglické ekvivalenty, u některých pojmů je připojen 
jejich normativní výklad. 

2.1 VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 

2.1.1 Pojem informace 

Diplomová práce se zabývá kognitivními procesy vyhledávání informací, jedním ze 
základních pojmů je tedy pojem informace. 

Informace (angl. information) 

Normativní výklad (ČSN ISO 5127-2003) rozlišuje [dle TDKIV, 2002] dva 
významy tohoto pojmu. Za prvé je informace chápána jako sdělované znalosti 
(informace se týká faktů, pojmů, předmětů, událostí, myšlenek, procesů atd.), za druhé 
jako (obecná) zpráva užívaná k vyjádření informací při procesu komunikace s cílem 
zvýšit znalosti. 

Podle výkladu České terminologické databáze z oblasti knihovnictví a informační 

vědy [TDKIV, 2002] se informace v nejobecnějším slova smyslu chápe jako údaj o 
reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace také snižuje 
nebo odstraňuje neurčitost systému (např. příjemce informace) a její množství je dáno 
rozdílem mezi stavem neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím 
informace, a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu 
může být informace považována za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její 
hloubkovou strukturu nebo také za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě 
v informačních nosičích. 

Chápání informace se liší podle oboru, který tento pojem používá. V informační 
vědě a knihovnictví [TDKIV, 2002] se informací rozumí především sdělení, 
komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce, nebo údaj usnadňující 
volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi. Významné je také pojetí 
informace jako psychofyziologického jevu a procesu (viz obr. 1), tedy jako součásti 
lidského vědomí. N. Wiener např. definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění 
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s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým 
přizpůsobováním". Jako jeden ze čtyř významů pojmu informace uvádí toto pojetí i J. 
Cejpek [Cejpek, 1998, s. 12]. Tento přístup také dobře koresponduje s latinským 
původem slova (informare = utvářet). Každý předmět svou existencí podává o sobě 
prvotní informaci do vědomí živých bytostí, tedy i člověka. Vědomí informaci buď 
odplaví nebo po průchodu složitým filtrem zařadí do poznatkového fondu uloženého 
v paměti [Königová, 2001]. 

ODLIS (Online Dictionary of Library and Information Science) [Reitz, 2004] 
vysvětluje pojem informace jako data prezentovaná ve snadno srozumitelné formě, 
kterým byl význam přisouzen kontextem jejich použití. Ve více dynamickém smyslu je 
to zpráva sdělená prostřednictvím nosiče komunikace nebo vyjádření. To, zda je 
specifické sdělení informativní nebo ne, závisí částečně na subjektivní percepci 
přijímající osoby. 

Chápání pojmu informace v dalších oborech [TDKIV, 2002]: v exaktní vědě se za 
informaci považuje sdělení, které vyhovuje přísným kriteriím logiky či příslušné vědy; 
v ekonomické vědě se informací rozumí sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo 
užitek; v oblasti výpočetní techniky se za informaci považuje kvantitativní vyjádření 
obsahu zprávy. Za jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí 
mezi dvěma alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit. 

Podle M. Königové [Königová, 2001] lze informace klasifikovat podle povahy, 
systému a úrovně odrazu na fyzikální, biologické (např. genetická informace v genomu 
člověka), sociální a strojové. Obsahově a funkčně nejsložitější je přitom sociální 
informace. Tu můžeme rozlišovat na konvenční (konverzační, gesto-mimická, 
signalizační, emocionální, situační, obyčejová atd.), masovou (propagační, 
žurnalistická, popularizační) a odbornou či vědeckou informaci. 

Jak je patrné z předchozího výčtu, existuje mnoho definic pojmu informace. 
A. M. Schrader [Schrader, 19861, citováno dle Capurro, 2003] napočítal v informační 
vědě kolem 134 teorií informace. Tento autor si zároveň povšiml, že ačkoli je na jedné 
straně náplň tohoto oboru chápána jako upřesňování termínu informace, na druhé straně 
se téměř vůbec nehovoří o její záporné formě – dezinformaci. Capurro k tomuto 
problému dále v textu poznamenává, že hlavním konceptem informační vědy není 
informace, ale naopak člověk [Capurro, 2003]. 

P. Ingwersen [Ingwersen, 1992] tvrdí, že z hlediska informační vědy musí koncept 
informace vyhovovat dvěma požadavkům: na jedné straně je informace výsledkem 
změny znalostních struktur tvůrce (intencionalitou, modelem stavu znalostí příjemce a 
ve znakové formě); na druhé straně je něčím, co jakmile je vnímáno, ovlivňuje a mění 
stav znalostí uživatele. Informace je chápána jako doplňková nebo komplementární ke 

                                                 
1 SCHRADER, A. M. The domain of information science : probleme in conceptualization and in 
consensus-building. Information Services and Use. 1986, vol. 6, s. 169-205. 
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koncepčnímu systému, který systému zpracování informací reprezentuje znalost jeho 
světa. Pokud je splněna pouze první podmínka, hovoříme o potenciální informaci, tj. 
datech nebo obdobných entitách, uložených ve vyhledávacím systému, které mají 
potenciální hodnotu pro příjemce (ať se jedná o lidské bytosti nebo stroje). 

Jak již bylo zmíněno, profesor J. Cejpek chápe informaci jako psychofyzický jev a 
proces. K tomuto svému pojetí vytvořil zjednodušený model informace (viz obr. 1). 

 

 

obr. 1 Zjednodušený model informace jako psychologického jevu a procesu [Cejpek, 
2001a] 

Popis k obrázku: 

1. vnější svět („znakový“, „neznakový“) 
2. pět lidských smyslů: zrak, sluch, čich, hmat, chuť 
3. osobnostní fond člověka (endocept), v němž dochází vlivem příjmu informací 

k restrukturalizaci a k vytváření poznatků 
4. genom člověka 
5. dosavadní znalosti, zkušenosti, prožitky 
6. informace člověka v době příjmu informace, informace v kontextu 

7. chování člověka 
 

2.1.2 Vymezení pojmu vyhledávání informací 

Dalším základním pojmem, který je v práci použit, je vyhledávání informací. 
Problematikou vyhledávání informací se podrobněji zabývá kapitola 5 – Proces 

vyhledávání informací a jeho strukturace. 

Vyhledávání informací (angl. information retrieval, information searching; zkr. 
IR) 
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Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy [TDKIV, 
2002] uvádí dva ekvivalenty pojmu vyhledávání informací: informační průzkum (dnes 
již spíše zastaralý) a selekce informací. 

Normativní výklad pojmu dle ČSN ISO 8459-3:3.8 zní „činnosti, metody a postupy 
pro obnovení informací z uložených dat, vztahující se k danému tématu nebo odkazům 
na příslušné dokumenty“. Norma ČSN ISO 5127-2003 popisuje vyhledávání informací 
jako „proces obnovování určitých informací z paměťového systému“. 

Ve výkladu pojmu TDKIV shrnuje, že se jedná o činnost, jejímž cílem je 
identifikace relevantních dokumentů nebo informací v informačních zdrojích (např. 
plnotextové nebo bibliografické databáze); probíhá obvykle na základě konkrétního 
požadavku uživatele za pomoci dotazovacích a selekčních jazyků [TDKIV, 2002]. 

Ve slovníku ODLIS [Reitz, 2004] se pod pojmem information retrieval rozumí 
procesy, metody a postupy, používané k selektivnímu vyhledání informací ze souboru 
dat. V knihovnách a archivech je typické vyhledávání známé jednotky nebo informace o 
specifickém předmětu a soubor je obvykle pro člověka čitelný katalog či rejstřík, nebo 
počítačový systém pro ukládání a selekci informací (jako online katalog nebo 
bibliografická databáze). Při projektování takovýchto systémů musí být dosaženo 
rovnováhy mezi rychlostí, přesností, cenou, pohodlností a efektivitou. 

Vickery a Vickeryová se ve své publikaci Information Science in Theory and 

Practice [Vickery, Vickery, 2004] základní definicí IR liší jen nepatrně - vyhledávání 
informací je pro ně procesem výběru informací z paměti. Dále však dodávají, že tento 
proces je stále více závislý na fyzických zařízeních – zejména na počítačích a 
telekomunikacích – a projektování systémů pro vyhledávání informací (IR systémů), 
založených na těchto fyzických prostředcích se stalo důležitou oblastí aplikovaných 
informačních technologií. 

Autorka J. Steinerová [Steinerová, 1996, s. 48] popisuje vyhledávání informací jako 
komplex procesů, směřujících k vyhledání informací odpovídajících informačnímu 
požadavku (dotazu). Vyhledávání probíhá z informačních zdrojů a výstupem jsou 
speciálním způsobem interpretované a prezentované informace. V jiné své práci 
označuje vyhledávání informací za komplikovanou oblast interakce člověka a 
informačních zdrojů, která je zprostředkována informačními technologiemi. V praxi, na 
povrchové úrovni se často jeví jako rešeršování (např. v bázích dat, ve zdrojích 
internetu; touto povrchovou stránkou se podle Steinerové zabývají výzkumy HCI), na 
hloubkové úrovni je jeho podstata daná vnitřním modelem reprezentace a vyhledávacím 
mechanizmem (search engine) [Steinerová, 1998]. 

2.1.2.1 Vyhledávání informací v rámci informačního procesu 

Další odstavce se zmiňují o vyhledávání informací jako součásti informačního 
procesu. 
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Informa ční proces (angl. information process) 

Jedná se o proces, zahrnující získávání, zpracování, uchování, zprostředkování a 
využívání informací ve fyzikálních, biologických a společenských systémech [TDKIV, 
2002]. Další vymezení uvádí, že informační proces je součástí společenské komunikace 
zprostředkované nosičem informace, informačním jazykem nebo informačním 
systémem [Königová, 2001]. Vyhledávání informací je součástí etapy zprostředkování 
informací. 

Cílem informačního procesu je překonávání překážek mezi vznikem a užitím 
informace. Přenos informací je zprostředkován informačními systémy, pouze malá část 
informací se přenáší přímou komunikací mezi tvůrcem a uživatelem informace. 
[Sklenák a kol., 2001] 

 

 

obr. 2 Informační proces [Sklenák a kol., 2001, s. 20] 

 

Proces vyhledávání informací je charakterizován několika fázemi. Na počátku 
celého procesu stojí informační zájem uživatele (angl. information interest). Jedná se o 
dlouhodobé zaměření na určité odborné téma, okruh otázek (informační jevy, procesy, 
objekty a činnosti), spojené pro uživatele s jejich hodnotou a užitečností [TDKIV, 
2002]. Při studiu tohoto tématu (zájmu) se u uživatele vytvoří informační potřeba (zjistí-
li například nedostatečnou znalost určité části problému). Tato potřeba pak musí být 
vyjádřena jako konkrétní informační požadavek (ekv. uživatelský požadavek, angl. 
information request, information requirement). Jedná se o ústní nebo písemnou žádost 
uživatele informací, která je formulována obvykle v přirozeném jazyce, a vyjadřuje jeho 
subjektivní informační potřebu. Informační požadavek je adresován konkrétní 
informační instituci (např. knihovně) a může se jednat o žádosti o výpůjčky, konzultace 
o speciálních materiálech, informace a poradenské služby atd. [TDKIV, 2002]. 
Zpracování informačního požadavku vyžaduje určitou rešeršní strategii či formulaci 
konkrétního dotazu. Rešeršní dotaz (angl. search question, query) definuje norma ČSN 
ISO 5127-2003 jako vyhledávání skládající se z jednoho nebo více kroků, jehož cílem 
je nalezení odpovědi ve formě odkazů nebo jiných dat z vyhledávacího systému 
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[TDKIV, 2002]. To předpokládá správné použití dotazovacího jazyka systému, který se 
uživatel nebo zprostředkovatel (informační specialista) rozhodl použít. Systém uživateli 
předkládá výsledky, odpovídající položenému dotazu. Měrná jednotka výsledku 
rešeršního dotazu, která udává počet vyhledaných věcně relevantních záznamů 
odpovídajících formulaci vyhledávání, se nazývá hit [TDKIV, 2002]. Jak z předchozího 
jasně vyplývá, obdržené výsledky nemusí nutně odpovídat informačnímu požadavku 
nebo dokonce informační potřebě uživatele – to nastane v ideálním případě. Poslední 
fází procesu vyhledávání informací se proto stává hodnocení výsledků. 

2.2 KOGNITIVNÍ PROCESY 2 

2.2.1 Kognitivní procesy obecně 

2.2.1.1 Definice kognitivních procesů 

Poznávací (kognitivní) procesy jsou ty psychické procesy, jejichž prostřednictvím 
poznáváme, případně měníme skutečnost. Kognitivní psychologové je vymezují jako 
procesy zpracovávání informací. Patří mezi ně vnímání, myšlení, představivost, 
fantazie, paměť, učení, pozornost. [Hartl, 1994] [Sedláková, 2004] 

Rozlišují se nižší a vyšší poznávací procesy, někdy též nazývané primární a 
sekundární kognice. Součástí kognitivní psychologie je také přístup, který lze 
charakterizovat jako informační a procesuální. Tento přístup používá tradiční 
terminologii (např. hovoří o percepci, imaginaci či myšlení), avšak každý z poznávacích 
procesů vymezuje prostřednictvím nadřazeného pojmu zpracování informací (tzn. že 
percepce je potom vymezena jako zpracování informací, které je zprostředkováno 
percepčním stimulem). [Sedláková, 2004] 

Proces poznávání lze metaforicky přirovnat k boji objektu se subjektem: realita se 
brání plnému poznání rozsahem podnětů, jejich zdánlivou neuspořádaností a 
dynamickou proměnlivostí; naopak subjekt je vyzbrojen individuální silou motivace, 
vědomostmi, zkušenostmi, metodičností, vytrvalostí atd. Subjektivní vnímání však 
nikdy nebude zcela totožné s objektivním záznamem obsahů reality. [Čačka, 1997] 

2.2.1.2 Obory zabývající se zkoumáním kognitivních procesů 

Zkoumáním kognitivních procesů se zabývá zejména kognitivní psychologie, ale i 
další obory či jejich součásti – například kognitivní teorie v sociologii, obor human-
computer interaction (HCI) a informační věda. [Akademický slovník cizích slov, 1997], 
[Papík, 2001b] 

                                                 
2 V této části diplomové práce vycházím ze své již dříve zpracované studijně-rozborové práce Kognitivní 
procesy, vytvořené v lednu 2005 k předmětu Rešeršní strategie 



Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací 
2 - Vymezení problematiky a základní pojmy 

 

 

 
18 / 127 

Obecně lze říci, že pokud se v názvu vědní disciplíny objeví přídavné jméno 
kognitivní následované substantivem, označuje to skutečnost, že příslušná disciplína 
rozpracovává předmět svého bádání z hlediska kognitivních procesů (např. kognitivní 
neuropsychologie, kognitivní školní psychologie) nebo že klade důraz na kognitivní 
mechanizmy, které jsou obsaženy ve výkladu nekognitivních jevů (např. kognitivní 
teorie motivace, kognitivní teorie emocí, kognitivní teorie osobnosti, kognitivní 
psychoterapie). [Sedláková, 2004] 

Sociologie, HCI a informační věda 

Kognitivní teorie jako součást sociologie zastává názor, že poznávací procesy 
v sociální interakci mají základní význam pro existenci sociální struktury. [Akademický 
slovník cizích slov, 1997] 

Obor human-computer interaction se kromě problematiky komunikace člověk – 
počítač zabývá průřezově také problematikou kognitivních funkcí. Zajímá se zejména o 
fyziologickou a psychickou složku poznávacích procesů. Počítačové a informační 
systémy dnes již totiž komunikují na úrovni všech lidských smyslů – zraku, sluchu, 
chuti, čichu i hmatu. 

Úroveň poznatků, týkajících se jednotlivých smyslových analyzátorů je odlišná, 
nejvíce jich je zatím shromážděno k problematice percepce informací zrakem. Touto 
oblastí se zabývá jedna z disciplín HCI, informační vizualizace, která zkoumá 
vizualizační schopnosti dnešních informačních systémů. Další oblastí, související 
s kognitivními procesy, jsou dnes již funkční systémy rozpoznávání řeči. 

Problematika kognitivních funkcí je částečně i předmětem zájmu informační vědy a 
to zejména na jejím rozhraní s umělou inteligencí, počítačovou vědou a 
psychologickými disciplínami. Aplikací mohou být např. neuronové sítě a jejich 
modelování, které může v budoucnosti hrát roli při tvorbě vyhledávacích a učících se 
(znalostních) systémů. [Papík, 2001b] 

Pouze některé z dále vysvětlovaných pojmů, souvisejících s problematikou 
kognitivních procesů, se již používají v oblasti informační vědy a je vytvořena jejich 
definice např. v České terminologické databázi z oblasti knihovnictví a informační vědy 

[TDKIV, 2002] nebo v Online Dictionary of Library and Information Science [Reitz, 
2004]. V těchto případech jsou samozřejmě definice z oblasti informační vědy uvedeny, 
aby bylo možné jejich srovnání s chápáním těchto pojmů v jiných oborech. 

Kognitivní psychologie 

Kognitivní psychologie je teorie zaměřená na zpracování informací, získávání 
obecných poznatků a procesy chápání. Věnuje se studiu vnímání, učení, pamatování a 
přemýšlení o informacích. [Akademický slovník cizích slov, 1997], [Stenberg, 2002] 
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Termín kognitivní psychologie se nepoužívá zcela jednoznačně. V širším slova 

smyslu se jím označuje psychologie poznávacích procesů (psychologie poznání) bez 
ohledu na teoretická východiska a výzkumné přístupy, které preferuje. V užším slova 

smyslu se jím naopak označuje psychologický směr, který se rozvinul v 60. letech 
v Americe a který redukuje pojem poznávacích procesů na procesy zpracovávající 
informace. 

Psychologický výzkum kognitivních procesů patří mezi nejstarší témata kognitivní 
psychologie a potažmo i psychologie obecné. Pojetí kognice bylo ustanoveno již 
v antické psychologii, ale teprve v 18. a 19. století (kdy docházelo k osamostatnění 
jednotlivých vědních disciplín, které dříve byly součástí filozofie) se začala kognice 
experimentálně zkoumat. 

Nejdříve se zkoumaly nejnižší poznávací procesy, zvláště čivost a jí odpovídající 
čití, počitkové a podnětové prahy, a poněkud později i smyslové vnímání. V 19. století 
se vědci zabývali výzkumem paměti a senzoriky, poté i výzkumem percepce (zejména 
v oblasti medicíny). Ve 20. století byl výzkum nižších kognitivních procesů, který 
dominoval v 19. století, ještě rozšířen a rozvinul se také výzkum vyšších kognitivních 
procesů. 

Od druhé poloviny 20. století došlo k intenzivnímu výzkumu poznávacích procesů 
v psychologických laboratořích, dílčímu studiu kognitivních procesů a zavedení jejich 
terénního výzkumu. Projevil se také vliv kybernetického přístupu, teorie informací a 
modelování psychických jevů; k výzkumu poznávacích procesů se začalo přistupovat 
interdisciplinárně. Velký vliv na evropský výzkum měla americká kognitivní 
psychologie. Bylo zahájeno studium implicitní a explicitní stránky poznávacích 
procesů. [Sedláková, 2004] 

2.2.1.3 Související pojmy 

Při popisu problematiky kognitivních procesů narazíme na některé související 
pojmy, které je třeba vysvětlit. Prvním z nich je pojem vědomí. Vědomí je výchozí 
podmínkou uvědomování reality. Jedná se o složitý jev hodnocení prostředí a následně 
filtrování zjištěných informací myslí, přičemž si jedinec tento proces uvědomuje. Na 
vědomí může být nahlíženo jako na duševní realitu vytvořenou za účelem adaptace 
jednotlivce na svět. [Čačka, 1997], [Stenberg, 2002] 

Na základě této definice vědomí můžeme rozlišit jednak automatické procesy, což 
jsou kognitivní manipulace nevyžadující vědomé rozhodování či záměrné úsilí, a za 
druhé kontrolované (řízené) procesy, které lze popsat jako kognitivní operace 
vyžadující vědomou kontrolu a úsilí. Kontrolované procesy jsou prováděny krok za 
krokem a jejich vykonání trvá déle než realizace duševních operací řízených 
automatickými procesy. [Stenberg, 2002] 
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Na hranici kognitivních procesů a osobnosti člověka se nachází charakteristika 
kognitivní styl. Ten by se dal popsat jako typický přístup jedince k učení a řešení 
problémů. V přístupu k realitě se vyskytuje značná variabilita ustálených, konstitučně 
daných či osvojených kognitivních stylů; jejich nejrůznější typy se promítají do 
přijímání, zpracovávání i organizování informací, a tvoří tak jednu z významných 
charakteristik osobnosti. Výčet jejich forem není dosud zdaleka ukončen; uvádějí se 
zpravidla polarity jako zaměření spíše na detaily - zaměření na celek; orientace na 
rozdíly - na podobnosti; tendence k reprodukování – k objasňování; snaha o objektivní 
přístup – důraz na subjektivitu atd. [Ruisel, Ruiselová, 1990], [Čačka, 1997] 

Jedním z aspektů kognitivních stylů je také dominantní analyzátor (čich, zrak, hmat 
apod.). Ten v praxi může hrát jistou roli nejen při orientaci, ale i při učení. Byla také 
prokázána odlišná funkce pravé a levé hemisféry – pravá zpracovává spíše obrazný 
materiál, globálně, intuitivně a fantazijními kombinacemi; levá naopak materiál 
verbální, a to formálně logickou cestou, v konkrétním čase, schematizovaně. [Čačka, 
1997] 

Pojem kognitivní styl je také definován v Online Dictionary of Library and 

Information Science [Reitz, 2004]. Jedná se podle něj o způsob, kterým osoba obvykle 
organizuje zkušenost řešení problémů či učení nebo jak přijímá informace a odpovídá 
na ně, zejména zdali jedinec upřednostňuje již strukturovaný obsah („přednáškový“ styl, 
angl. lecture-style) nebo spíše uloží svou vlastní strukturu do materiálu (praktický 
přístup, angl. hands-on approach). Rozdíly ve stylech učení mají důležité důsledky při 
poskytování referenčních služeb a bibliografických pokynů a při navrhování online 
výukových materiálů (tutoriálů) a webových stránek knihovny. 

2.2.2 Jednotlivé kognitivní procesy a jejich definice 

Každý jednotlivý oddíl, věnovaný některému z kognitivních procesů, bude označen 
pouze jedním pojmem. V praxi se však setkáme s tím, že různí autoři označují tentýž 
proces rozdílnými termíny nebo v jeho rámci popisují odlišné dílčí procesy a problémy. 

Proto část nazvaná Vnímání bude věnována tomu, co jednotliví autoři zařazují pod 
pojmy senzorické procesy, percepce, vnímání a čití. Na Pozornost se zaměří další oddíl. 
Ve třetí části s názvem Učení bude kromě učení věnována pozornost i podmiňování. 
Podkapitola Paměť se vedle popisu jednotlivých druhů paměti zaměří také na procesy 
zapomínání, v části nazvané Myšlení jsou zahrnuty pojmy inteligence, myšlení, 
usuzování, řešení problémů, metakognice. Šestý oddíl Řeč bude pojednávat také o 
jazyku a komunikaci. Pojmy imaginace, představivost, fantazie a tvořivost se objeví 
v podkapitole Imaginace. Část Sociální poznávání stručně pojednává i o pojmu 
empatie. 
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2.2.2.1 Vnímání 

Vnímání neboli percepce je nejjednodušší, primární poznávací schopností, jež je 
založena na smyslovém zobrazení reality. Skutečnost, kterou zprostředkovaně 
poznáváme pomocí smyslů se týká jak vnějšího světa, tak i stavů organizmu (informace 
o vnějším a vnitřním prostředí). Jedná se o soubor psychických procesů, na jejichž 
základě v mozku rozpoznáváme, třídíme, spojujeme a přisuzujeme význam počitkům 
získaným díky smyslům od podnětů z prostředí. [Vágnerová, 1997], [Nakonečný, 
2004], [Stenberg, 2002] 

Na vnímání se podílejí postoje, emoce, zájmy, soustava hodnot, očekávání a 
dosavadní zkušenosti. Jeho podstatou je vždy aktivní zpracování jedincem. Historicky 
jde o první poznávací proces, který byl podroben experimentálnímu a kvantitativnímu 
zkoumání. [Hartl, 1994], [Ruisel, Ruiselová, 1990] 

Vnímání můžeme rozdělit na dvě základní části: 

� perceptivní smyslové vnímání, které je fází pouhého přijetí podnětu, a 

� kognitivní vnímání, což je zpracování smyslových informací z okolního světa, u 
kterého nejde už jen o funkci senzorického aparátu, ale účastní se ho i další 
psychické procesy (zejména poznávací funkce) a dochází k uvědomování 
celkového smyslu situace. [Vágnerová, 1997], [Čačka, 1997] 

Jako zvláštní oblast můžeme vyčlenit takzvané podprahové vnímání. Jde o 
podvědomé zpracovávání informací, kdy jsou lidé schopni vnímat informace bez 
uvědomování si, že je vnímají. [Stenberg, 2002] 

Senzorické procesy 

Perceptivní smyslové vnímání, jindy označované jako senzorické procesy nebo čití, 
jsou procesy spojené na biologické úrovni se smyslovými orgány a periferními 
úrovněmi nervového systému, zatímco kognitivní vnímání (percepční procesy, procesy 
vnímání) mají vztah k vyšším úrovním nervového systému. Senzorické funkce tedy 
představují pouze bázi vnímání. [Atkinsonová a kol., 1995], [Ruisel, Ruiselová, 1990] 

Optimální čití je výchozí podmínkou úspěšné bezprostřední orientace. Jeho 
materiálním podkladem jsou analyzátory. Jejich funkcí je zachycení podnětů v rozmezí 
horního a dolního prahu specializovanými buňkami (receptory), převedení vzruchů do 
příslušné oblasti hemisfér, kde pak vyvolané napětí napomáhá uvědomení počitků – 
zrakových, sluchových, čichových, chuťových, dotykových (kožní čití), kinestetických 
(vnímání pozice a pohybů hlavy a končetin vzhledem k trupu), rovnováhy (vnímání 
polohy těla a jeho pohybů), orgánových, tepla či chladu, popř. bolesti. [Čačka, 1997], 
[Atkinsonová a kol., 1995] 
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Kognitivní vnímání 

Při kognitivním vnímání dochází k integraci jednotlivých počitků do celistvých 
vjemů, které se týkají objektů okolního světa. Vjemy (konečné produkty procesu 
percepce) jsou tedy struktury vytvářené v mozku ze smyslových dat. V průběhu 
vnímání dochází například k tvarovému rozpoznávání (zařazování objektu do určité 
kategorie) a prostorové lokalizaci objektů (odlišování objektů, vnímání vzdálenosti, 
vnímání pohybu). [Atkinsonová a kol., 1995], [Nakonečný, 2004] 

Funkcí vnímání je adaptace na dané vnější prostředí a základní orientace v něm, 
která umožňuje praktickou činnost. Vnímání je proces interakce mezi vnímajícím 
subjektem a vnímaným objektem. Je to také konstrukce skutečnosti, založená na 
prakticky smysluplné organizaci senzorických dat do určitých struktur, umožňujících 
orientaci jak ve vnějším prostředí, tak i v praxi. [Nakonečný, 2004] 

Vnímání slouží na jedné straně potřebám orientace v prostředí, na druhé straně na 
základě získaných informací působí následně na chování jako regulační mechanizmus. 
[Vágnerová, 1997] 

Pro vnímání je charakteristické 

• individuálně specifické zaměření a selekce vnímané reality – zaměřenost 
vnímání je ovlivňována zvykem a zkušeností, potřebami a z nich vyplývajícími 
motivy 

• individuálně specifické zpracování vnímaných informací [Vágnerová, 1997] 

Souvislost vnímání s dalšími kognitivními procesy 

Vnímání velmi úzce souvisí s dalšími psychickými procesy a tak nejde jen o pouhé 
přijímání smyslového obrazu reality, ale i o jeho další transformaci a interpretaci. Je to 
proces aktivní a účelné organizace senzorických dat. Pochopení situace tedy není 
prostou sumou informací ze smyslů, ale vyžaduje již i účast paměti, myšlení, prožívání, 
motivace apod. [Čačka, 1997], [Vágnerová, 1997] 

Bezprostřední smyslové odrážení skutečnosti se výrazně uplatňuje v organizaci 
praktických činností člověka. Současně se vytváří základ činnosti vyšších psychických 
procesů. Vnímání vyjadřuje formu psychického zobrazení reality ve smyslově-názorné 
podobě. Může být modifikováno biologickými vlastnostmi organizmu. [Ruisel, 
Ruiselová, 1990] 

Vnímání je výsledkem nespecifického a specifického učení (a naopak specifické i 
nespecifické procesy učení by byly bez vnímání nemyslitelné). Důležitá je součinnost 
vnímání a paměti, která u jedinců s vyvinutou schopností řeči umožňuje identifikaci 
významu vnímaného objektu a jeho kategorizaci. Uplatňuje se při tom tichá verbalizace 
objektu a vnímání se tak stává věděním. Spojitost vnímaného objektu s věděním je 
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důležitým předpokladem praxe i soustavného poznávání a poznání. [Nakonečný, 2004], 
[Ruisel, Ruiselová, 1990] 

Vnímání je víc než jen základ myšlení: byly zjištěny korelace mezi percepčními 
výkony a inteligenčním skóre – to zařazuje vnímání do kontextu složitých kognitivních 
procesů. [Ruisel, Ruiselová, 1990] 

Percepce informací 

Vysvětlení pojmu percepce informací (angl. perception of information) najdeme 
také v České terminologické databázi z oblasti knihovnictví a informační vědy [TDKIV, 
2002]. Vysvětluje ji jako přijímání podnětů a informací z vnějšího světa nebo z médií a 
zařízení výpočetní techniky. Dále se ve výkladu pojmu zdůrazňuje, že poznatky o tom, 
jakým způsobem pracují jednotlivé smysly při přijímání a zpracování podnětů, jsou 
v dnešní době důležité zejména při konstruování počítačů. Maximálně přizpůsobit 
konstrukci vyhledávacích systémů, obsahovou, grafickou, textovou i zvukovou 
strukturu dialogických a interaktivních multimediálních systémů struktuře lidského 
vnímání a myšlení je cílem výzkumů v oblasti komunikace člověk-počítač (angl. 
human-computer interaction). 

2.2.2.2 Pozornost 

Pozornost můžeme charakterizovat jako zaměřenost a soustředěnost duševní 
činnosti na určitý objekt nebo děj (např. poslouchání na rozdíl od prostého slyšení). 
Představuje aktuální, bezděčně či záměrně vyvolanou, výběrovou (selektivní) orientaci 
na určitý úsek podnětů senzorického pole či vnitřního duševního dění. Jako 
„nespecifický duševní proces“ se spolupodílí na všech duševních funkcích, ať jde o 
vnímání, myšlení, prožívání či chtění. [Hartl, 1994], [Čačka, 1997] 

Základem pozornosti je orientační reflex - roli hrají nápadnost, neočekávanost, 
novost vnímaného, prostředí i postoj, zájem, očekávání, únava jedince ad. Pozornost je 
charakteristická těmito vlastnostmi: trvalost, pružnost (fluktuace - změna pozornosti, 
její pohyb, přenášení z předmětu na předmět), intenzita (koncentrovanost, soustředění 
se) a rozsah (čím je intenzita pozornosti větší, tím má menší obsah). [Hartl, 1994], 
[Nakonečný, 2004] 

V psychologii se v souvislosti s pozorností hovoří o tzv. modelu filtru podnětů. 
Podle tohoto modelu můžeme smyslovými orgány přijmout omezené množství podnětů 
a v mozku zpracovat omezené množství informací. Selektivní filtr ale působí až 
v mozku, kde jsou ze zpracovávání vylučovány aktuálně irelevantní podněty. Pozornost 
pak můžeme popsat jako kognitivní propojení mezi omezeným množstvím informací, 
s nimiž jedinec v dané chvíli pracuje, nezměrným množstvím informací dostupných 
smyslům, uložených v paměti, a dalšími kognitivními procesy. [Nakonečný, 2004], 
[Stenberg, 2002] 
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Charakteristické je spojení pozornosti se zájmy. Zájem je trvalejší zaměření 
subjektu na určitý druh činnosti. To, co se zájmem souvisí, je vždy předmětem trvalé 
pozornosti – pozornost vystupuje jako složka volní regulace jednání. [Nakonečný, 
2004] 

Kvality vlastností pozornosti jsou limitovány typologicky, vývojově i cvikem. Jejich 
bezprostřední zacílení a dynamiku ovlivňuje vedle aktuálního stavu organizmu, potřeb 
či podvědomých tendencí také charakter vnějších podnětů (bezděčná pozornost), a 
zvláště pak vlastní motivace, tedy uvědomovaný vnitřní záměr (záměrná pozornost). 
[Čačka, 1997] 

Pozornost se vždy vyznačuje (v rámci čití, myšlení, citů či vůle) určitou zřetelnou 
„figurou“ dominující na méně jasném pozadí. Schopnost zaměřit pozornost na 
významově nejdůležitější (relevantní) figuru a odlišit ji od relativně méně podstatného 
(irelevantního) pozadí je nezbytná jak pro aktuálně přiměřené chápání smyslu situace, 
tak i z hlediska adekvátnosti dalšího zpracování a využívání uchovávaných informací. 
[Čačka, 1997] 

Pokud bychom chtěli použít metaforu, můžeme pozornost přirovnat ke „svalu“ 
veškeré duševní činnosti. Jako skutečné svaly však i pozornost obdobně podléhá únavě 
po intenzivním či dlouhodobém zatížení a potřebuje regeneraci. [Čačka, 1997] 

2.2.2.3 Učení 

Pojem učení nelze (alespoň z psychologického hlediska) ztotožňovat 
s memorováním nebo biflováním. Za učení označujeme relativně trvalou změnu 
chování, která vyplývá z návyku. Do tohoto vymezení se nezahrnují změny chování, 
způsobené zráním nebo odpovídající dočasnému stavu organizmu (způsobenému např. 
únavou nebo vlivem drog). [Hartl, 1994], [Atkinsonová a kol., 1995] 

Učení můžeme chápat i jako schopnost, kterou je třeba přiměřenou zátěží rozvíjet, 
jinak zakrní nebo ustrne. Učení znamená činorodost intelektu jako nejúčinnějšího 
prostředku rozvíjejícího osobnost v dětství a zpomalující stárnutí v pozdějším věku a 
také zvídavý životní styl, nikoliv jen vštěpování faktografických položek. Osvojit si 
základní soubor údajů o světě je nutné v dětství, ale čím je člověk starší, je tento postup 
méně produktivní. Později začíná převládat umění třídit údaje, chápat vztahy a řešit 
problémy, učení učit se. [Hartl, 1994] 

Učení je podmínkou funkční adaptace na prostředí. Dispozice k učení, a tím i 
k adaptaci na prostředí, je součástí inteligence. Učení je do značné míry ovlivňováno 
motivací, člověk svou zkušenost uplatňuje hlavně při uspokojování potřeb. I v tom se 
projevuje adaptační funkce učení: člověk se ve svém prostředí naučí existovat takovým 
způsobem, který pro něho bude nejvýhodnější (tzn. uspokojí jeho potřeby v co největší 
dostupné míře). [Vágnerová, 1997] 
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Z hlediska kognitivního přístupu je podstatou učení – a obecné inteligence – 
schopnost organizmu mentálně reprezentovat jednotlivé aspekty světa a operovat těmito 
mentálními reprezentacemi spíše než světem samotným. [Atkinsonová, 1995] 

V psychologii se rozlišuje pojem učení v užším a širším slova smyslu. V užším 
smyslu znamená vědomé, záměrné osvojování si vědomostí, dovedností (užívání 
vědomostí v praxi) a návyků, což se obvykle spojuje s výchovně-edukační činností. 
V širším smyslu znamená modifikaci chování na základě zkušenosti - člověk se učí 
v celém rozsahu své psychické činnosti, přičemž si obvykle neuvědomuje změny své 
psychiky. [Nakonečný, 2004] 

Druhy učení 

Zásadně se rozlišují dva druhy učení – učení se signálům, které je spojeno 
s očekáváním určitých událostí a pohotovostí reagovat na ně, a učení se operantám 
neboli instrumentálním vzorcům chování na základě důsledků vlastního chování. 
Zvláštním případem je sociální učení. [Nakonečný, 2004] 

Sociální učení je podmíněno interakcí s lidskou společností. Umožňuje socializaci 
jedince a jeho integraci do této společnosti. Sociální učení má obyčejně formu 
pozorování, nápodoby či identifikace s napodobovaným objektem. [Vágnerová, 1997] 

Podle dalšího možného dělení můžeme rozlišit čtyři různé druhy učení – habituaci, 
klasické podmiňování, operantní podmiňování a komplexní učení. Habituace je 
nejjednodušší formou učení. Jedná se o ignorování známého podnětu, který nemá vážné 
následky (např. tikot hodin). [Atkinsonová, 1995] 

Podmiňování je podstatou učení. Tento pojem vyjadřuje, za jakých podmínek 
k učení dochází, které faktory jsou pro proces učení určující. Nejjednodušší formy učení 
využívají efektu prostého opakování nebo vytváření asociací na základě následnosti 
mezi dvěma podněty nebo mezi podnětem a reakcí. Efekt učení může být posílen 
odměnou nebo zeslaben trestem (tj. negativním účinkem). Tento způsob učení je 
nazýván podmiňování. [Nakonečný, 2004], [Vágnerová, 1997] 

Klasické podmiňování je založeno na časovém spojení mezi dvěma podněty, 
předcházejícími určité reakci (organizmus se učí, že jedna událost následuje po druhé). 
Operantní podmiňování využívá náhodně vzniklé vazby mezi určitým podnětem a 
účelnou reakcí, která vede k uspokojení nějaké potřeby (učí se, že reakce, kterou 
organismus učiní, bude mít následky). S tímto typem učení pracovala behavioristická 
škola. Oba typy podmiňování zahrnují tvorbu asociací. [Vágnerová, 1997] 
[Atkinsonová a kol., 1995] 

Komplexní učení zahrnuje nejen tvorbu asociací, ale také používání určité strategie 
při řešení problému, tvorbu kognitivních map prostředí, kde se subjekt nachází 
(mentální reprezentace fyzického prostředí, především z hlediska prostorových vztahů 
mezi objekty), abstraktní pojmy, učení se vzhledem, prvotní přesvědčení. V případě 
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komplexního učení představují mentální reprezentace více než pouze asociace a 
mentální operace mohou vytvářet strategii. [Atkinsonová a kol., 1995], [Stenberg, 2002] 

Mezi způsoby záměrného učení zařazují psychologové kognitivní učení (verbální 
učení párové, sériové a volné podle smyslu; učení se pojmům a principům; vizuální 
učení), senzo-motorické učení (učení se pomocí cvičení, většinou v kombinaci 
s kognitivním učením) a memorování (učení se nazpaměť, v podstatě verbální sériové 
učení). [Nakonečný, 2004] 

Kognitivní u čení 

Průběh učení člověka je založen na kognitivních procesech, jeho základem je 
mentální model skutečnosti. Jde o struktury poznatků, jež lidé vytvářejí za účelem 
pochopení a vysvětlení svých zkušeností. Mentální model je vnitřní reprezentace 
informací, která určitým způsobem souvisí s tím, co je reprezentováno. Může zahrnovat 
analogické i symbolické či propoziční (výrokové) formy reprezentace znalostí (mentální 
podoba toho, co jedinec ví o různých věcech, myšlenkách, událostech atd., které existují 
vně mysli). Kognitivní učení, resp. mentální modely skutečnosti, vychází z kódování 
skutečnosti v paměti. [Nakonečný, 2004], [Stenberg, 2002] 

Existují dva druhy poznatků – deklarativní (fakta) a procedurální (naučené 
dovednosti). Tzv. kognitivní oblast lze rozdělit do následujících kategorií: 

� znalosti – znalost faktů, pojmů, teorií 

� porozumění – pochopení významu znalostí (vztahů mezi nimi) 

� uplatnění – použití znalostí v praxi 

� posouzení – určení hodnoty něčeho podle určitých kritérií 

� elementární myšlenkové operace – analýza a syntéza, abstrakce a zobecnění, 
srovnání a třídění [Nakonečný, 2004] 

Kognitivní učení zahrnuje získávání informací o světě a poznávání vztahů i 
obecných pravidel, která zde platí. Děje se tak na úrovni odpovídající rozumovým 
schopnostem jedince. Učení na každé úrovni vychází z předchozích zkušeností a 
ovlivňuje následující strategii přístupu k úkolu. U člověka jde vesměs o učení 
zprostředkované řečí, kdy jsou informace zakódované v tomto znakovém systému. 
[Vágnerová, 1997] 

2.2.2.4 Paměť 

Paměť je funkce, která umožňuje uchovávání zkušenosti. Již H. Ebbinghaus ji 
v roce 1885 popisoval jako schopnost přijímat, podržovat a znovu oživovat minulé 
vjemy. Často je charakterizována jako uchování informací o podnětu, který už nepůsobí 
nebo jako prostředek umožňující využití minulých zkušeností v přítomnosti. Jedná se o 
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schopnost organizmu pomocí dynamických mechanizmů uchovávat strukturované 
informace v čase a opět si je vybavovat. Fyziologický základ paměti není dosud přesně 
znám. [Vágnerová, 1997], [Hartl, 1994], [Stenberg, 2002] 

Pojem paměti v širším slova smyslu zahrnuje uchovávání a subjektem 
neuvědomovanou intervenci zkušeností v jeho duševním životě. Pojem paměti v užším 

slova smyslu zahrnuje vědomé vytváření a využívání individuální zkušenosti (vědomé 
zážitky, záměrné učení, vědomé či bezděčné vybavování dojmů ve vědomí). 
[Nakonečný, 2004] 

Paměť neboli mnestický proces nemá vlastní obsah, je vždycky spojena s dalšími 
psychickými procesy, poznávacími či emotivně regulačními. Pomáhá při zpracování, 
interpretaci a transformaci zkušeností (nejrůznější duševní obsahy od názorných 
představ přes abstraktní pojmy, city, až po vyvíjené volní úsilí). Paměťové funkce jsou 
ovlivňovány somatickým a psychickým stavem. [Vágnerová, 1997], [Čačka, 1997] 

Z anatomického a fyziologického hlediska se dá paměť chápat jako modulárně 
uspořádaná neurokognitivní síť velkého rozsahu. [Koukolík, 1995] 

Výklad z oblasti informační vědy uvádí, že lidská paměť (angl. memory) je vlastnost 
nervového systému spočívající v uchovávání poznání, získaného v průběhu života. Dále 
je uvedeno hledisko kognitivní psychologie, podle kterého se paměť člení na senzorický 
registr (prvotní osvojení informace), krátkodobou paměť (pracovní paměť, v které se 
informace uchovává před vstupem do dlouhodobé paměti) a dlouhodobou paměť 
(zabezpečuje aktivní organizaci minulých poznatků). [TDKIV, 2002] 

Paměťový proces 

Paměťový proces, sloužící vědomému zpracování informací pamětí, se skládá 
z kódování, uchovávání a vybavování informací. Kódování informací (též zakódování, 
fixace, osvojení, vštípení, vštěpování do paměti) je proces převodu fyzických, 
senzorických vstupních informací na reprezentace, jež mohou být uchovány v paměti. 
[Hartl, 1994], [Atkinsonová a kol., 1995], [Stenberg, 2002], [Čačka, 1997] 

Uchovávání (uskladnění, uchování, podržení, retence paměti) znamená přesun 
zakódovaných informací do paměti a udržování informací v ní. Zahrnuje také utřídění 
informací do různých struktur (tzv. registrace). [Hartl, 1994], [Stenberg, 2002], [Čačka, 
1997] 

 Pří vybavování (vybavení, znovupoznání, reprodukci, vzpomínkách) dochází 
k obnovení, znovunalezení uložených informací v paměti tak, že jsou převedeny do 
vědomí za účelem jejich využití v aktivním kognitivním zpracovávání. [Hartl, 1994], 
[Stenberg, 2002], [Nakonečný, 2004] 
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Druhy paměti 

Na biologické úrovni lze hovořit o paměti genetické – ta obsahuje stavební plány 
všech bílkovin, uložené v DNK každé buňky a předávané z generace na generaci. 
Pomocí paměti imunologické, která je zakotvena v RNK, se odhalují cizí látky 
v organizmu. Pro tyto druhy paměti se někdy používá také označení neuronová nebo 
neurobiologická paměť. Dále existuje paměť nervová, psychická, jejímž základem je 
podmíněný reflex neboli dočasný spoj (na rozdíl od paměti genetické, jejímž základem 
je nepodmíněný spoj). [Hartl, 1994], [Čačka, 1997] 

Podle typu analyzátorů můžeme paměť dělit na zrakovou (vizuální), sluchovou 
(auditivní, echoickou), čichovou, chuťovou, hmatovou (dotekovou), motorickou a 
smíšenou. [Hartl, 1994] 

Další možné dělení rozlišuje paměť mechanickou (u které se osvojení látky děje 
pouhým opakováním, asociativní cestou), paměť logickou (osvojení probíhá na základě 
pochopení vzájemných souvislostí a smyslu látky) a paměť citovou (její podstatou je 
zapamatování a reprodukce citů; bývá často zkreslena). [Hartl, 1994] 

Podle forem obsahů paměti rozlišujeme sémantickou paměť (co věci a děje jsou, co 
znamenají), epizodickou paměť (osobní zkušenosti chronologicko-autobiografického 
charakteru) a procedurální paměť (motorické dovednosti a jejích provádění). 
[Nakonečný, 2004] 

Nejdůležitější dělení paměti rozlišuje dva, resp. tři druhy paměti, které se od sebe 
podstatně liší. Podle toho, zda se jedná o tzv. dvousložkový nebo trojsložkový model 
paměti, se rozlišuje paměť krátkodobá, dlouhodobá a senzorická (pouze 
v trojsložkovém modelu). [Hartl, 1994] 

Senzorická paměť 

Senzorická paměť (senzorický registr) je extrémně labilní typ paměti, kde se 
zpočátku registruje informace, kterou si jedinec osvojil. Jde o paměť, která je závislá na 
fyzikálních vlastnostech podnětu, má nejmenší kapacitu pro uchovávání informací (jen 
pro prchavé smyslové vjemy) a je pro ni typické nejkratší uchovávání údajů (pouze 
v rozmezí několika setin sekundy). [Ruisel, Ruiselová, 1990], [Stenberg, 2002], [Hartl, 
1994] 

K senzorické paměti někteří autoři přiřazují ještě paměť ikonickou. Jedná se o 
senzorický registr pro velmi krátkodobé uchovávání jednotlivých zrakových představ 
v podobě ikon (zrakových představ, které něco znázorňující, obvykle jsou podobné 
tomu, co je reprezentováno). Od senzorické paměti se odlišuje také délkou svého trvání, 
která je až tři sekundy. [Stenberg, 2002], [Hartl, 1994] 
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Krátkodobá paměť 

Krátkodobá paměť (také primární, pracovní, epizodická, recentní, operativní, 
časná) je paměť, která má nevelkou kapacitu (v rozmezí přibližně sedmi položek) a je 
určena pro krátkodobý výkon. Uchovává informace pouze po dobu několika sekund, 
nejsou-li ovšem aplikovány strategie pro jejich dlouhodobější uchování (např. 
opakování). [Stenberg, 2002], [Hartl, 1994], [Nakonečný, 2004] 

Při použití primární paměti jde o pamatování daného okamžiku či situace, o 
krátkodobé kódování a uskladnění informace, nejčastěji o událostech a 
časoprostorových vztazích mezi nimi. Jestliže materiál překročí kapacitu krátkodobé 
paměti (frekvencí opakování nebo citovým významem), stává se obsahem paměti 
dlouhodobé. [Hartl, 1994] 

Krátkodobá paměť hraje důležitou roli ve vědomém myšlení a při řešení problémů, 
jedná se o jakýsi duševní „pracovní prostor“. Má dvě důležité funkce – uchovává 
potřebný materiál na krátkou dobu a slouží jako prostor pro mentální operace. Stejně 
jako paměť dlouhodobá má i tato paměť všechna tři stádia – kódování, uchovávání a 
vybavování. [Atkinsonová, 1995] 

Dlouhodobá paměť 

Dlouhodobá paměť (sekundární, trvalá) je druhem paměti, jež má podle 
trojsložkového modelu paměti větší kapacitu než senzorická a krátkodobá paměť. Může 
uchovávat informace po dlouhá časová období (minuty), někdy i trvale (celý život). 
Vstupují do ní významné a používané zkušenosti. Neuropsychologicky se dlouhodobá 
paměť dále třídí na deklarativní (epizodickou a sémantickou) a větší počet 
nedeklarativních. [Stenberg, 2002], [Atkinsonová a kol., 1995], [Koukolík, 1995], 
[Nakonečný, 2004] 

Nedeklarativní paměť je typická tím, že je nesdělitelná. Patří do ní procedurální 
paměť fixující dovednosti (motorické i kognitivní) a tzv. priming – primární paměť pro 
tvary, která funguje na presémantické úrovni v rámci funkcí pravé hemisféry. 
[Vágnerová, 1997] 

V dlouhodobé paměti lze rozlišit složku epizodickou a sémantickou. Za epizodickou 
paměť označujeme kódování, uchovávání a vybavování událostí a jevů, které jedinec 
osobné zažil na určitém místě v určitém čase (vzpomínky a časově určené události). 
[Stenberg, 2002], [Nakonečný, 2004] 

Sémantická paměť naopak zahrnuje kódování, uchovávání a vybavování faktů, jež 
nepopisují jedinečné zkušenosti jedince, který si fakta vybavuje. Obsahuje deklarativní 
znalosti o světě - např. výroky, pravidla a abstraktní poučky. [Stenberg, 2002], 
[Nakonečný, 2004] 

V souvislosti s dlouhodobou pamětí se také někdy rozlišuje explicitní a implicitní 
paměť. Explicitní paměť je druh vybavení informací z paměti, kdy jedinec záměrně 
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reprodukuje či rozpozná určité informace, tedy vědomě vzpomíná na minulost. 
Implicitní paměť se projevuje v dovednostech jako zlepšování některých percepčních 
nebo kognitivních výkonů, bez vědomého rozvzpomínání na zážitky, které k tomuto 
zlepšení vedly. [Atkinsonová a kol., 1995], [Stenberg, 2002] 

Specifickým druhem paměti je tzv. pracovní paměť, kterou většina autorů označuje 
za součást krátkodobé paměti, někteří naopak za součást paměti dlouhodobé. Tento typ 
paměti pracuje tak, že uchovává pouze nejaktuálněji (naposledy) aktivované informace 
z dlouhodobé paměti; tyto aktivizované položky přesunuje do krátkodobé paměti a 
znovu je z ní přebírá. [Stenberg, 2002], [Koukolík, 1995] 

Zapomínání 

Podstata zapomínání nespočívá ve vymizení informace, která má být z paměti 
vybavena, ale v nezpůsobilosti ji najít a ve vytěsňování nepříjemných zkušeností 
z paměti. Zapomínáme to, co pro nás přestalo mít význam, co již nepoužíváme, 
nepotřebujeme a to, co se nás nepříjemně dotklo. Zapomenuté znamená v paměti 
nenalezené, nikoli z paměti ztracené. Proces zapomínání probíhá podle různých obsahů 
různě a je zaznamenán na křivkách zapomínání. [Hartl, 1994], [Nakonečný, 2004] 

Podstatným znakem zapomínání je jeho výběrovost; je zde zřejmý vztah k motivaci 
a emočním prožitkům. Nové informace překryjí starší, pokud nejsou užívány, tedy 
posilovány opětovným vybavováním do vědomí. [Vágnerová, 1997] 

Interference je proces, při němž dochází k zapomínání informací, protože soupeřící 
informace nahrazuje informaci, kterou si jedinec snaží uchovat v paměti. [Stenberg, 
2002] 

2.2.2.5 Myšlení 

Myšlení je kognitivně zprostředkovaný proces chápání vztahů (strukturálních i 
funkčních) a řešení problémů. Dalo by se popsat také jako proces vědomého odrazu 
skutečnosti v takových jejích objektivních vlastnostech, souvislostech a vztazích, do 
kterých se zahrnují i objekty nedostupné prostřednictvím smyslového vnímání. Jedná se 
o poznávací proces probíhající mezi subjektem a objektem, který je sociálně podmíněn 
a je nerozlučně svázán s řečí. [Čačka, 1997], [Nakonečný, 2004], [Hartl, 1994] 

Myšlení je zprostředkovaným procesem, na rozdíl od vnímání operuje 
s kognitivními prvky jako jsou obrazy (vjemy a představy) a pojmy. Myšlení tedy 
můžeme chápat jako operace s kognitivními prvky, které se uskutečňují už na úrovni 
vnímání. Operacemi jsou abstrakce a zobecnění, analýza a syntéza, srovnávání a třídění, 
indukce a dedukce, soud, hypotéza a úsudek. Myšlení je stěžejní součástí inteligence. 
[Nakonečný, 2004], [Vágnerová, 1997], [Čačka, 1997] 
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Součástí myšlení je: 

• poznávání a tvoření pojmů a tříd 

• usuzování, inference 

• chápání a nacházení vztahů, souvislostí a zákonitostí 

• plánování, utváření koncepce 

• exprese, vyjadřování vnitřních obsahů myšlení navenek. [Ruisel, Ruiselová, 
1990] 

Proces řešení problémů 

Podstatou myšlení je proces řešení problémů (úloh). Jeho cílem je překonat 
překážky zabraňující dosažení řešení. V řešení problémů spočívá funkce myšlení; 
myšlení se také v souvislosti s tím postupně vyvíjelo u člověka a vyšších druhů zvířat, 
konfrontovaných s problémovými situacemi (situace, kde je dán cíl, ale je nutno hledat 
cesty k jeho dosažení, tj. řešení). [Nakonečný, 2004], [Stenberg, 2002] 

Řešení problémů předpokládá pochopení vztahů mezi objekty na různé úrovni 
(reálné i symbolické), schopnost operací s informacemi a jejich vztahy. Základním 
krokem při řešení jakéhokoliv problému je volba principu jeho řešení. Řešení 
problémových situací se opírá zejména o procesy učení a myšlení, které obsahují 
informační, operační i motivační moment. [Ruisel, Ruiselová, 1990], [Vágnerová, 1997] 

Proces řešení problému má tři fáze: orientačně-analytickou, strategicko-operační a 
synteticko-verifikační. Tyto fáze se projevují jako vytváření hypotéz řešení, ověřování 
(verifikace) těchto hypotéz v mysli nebo prakticky a vyřešení (dosažení cíle). Řada 
kroků sloužících řešení problémů, které zahrnují identifikaci, definování a reprezentaci 
problému, formulování strategie, organizaci informací, rozdělení zdrojů, monitorování a 
hodnocení se nazývá cyklus řešení problémů. Strategie řešení problémů jsou buď 
riskantní, konzervativní nebo operativně flexibilní. [Stenberg, 2002], [Ruisel, 
Ruiselová, 1990], [Čačka, 1997], [Nakonečný, 2004] 

Druhy myšlení 

Existuje dělení na myšlení vědomé (také záměrné, kontrolované pozorností), 
kontrolované subjektem a probíhající v představách, obrazech, symbolech a znacích, tj. 
slovech a myšlení neuvědomované (bez účasti vůle), nekontrolované vědomím, které 
sice také probíhá na neurofyziologické úrovni, avšak jinými mozkovými mechanizmy. 
[Hartl, 1994] 

Třídění, podle kterých určujeme různé druhy myšlení, mohou vycházet z různých 
hledisek. Vývojové hledisko rozlišuje senzomotorické (manipulativní) myšlení, 
obrazově názorné (vizuální) myšlení a pojmově-logické (abstraktní) myšlení. Hledisko 
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původnosti dělí myšlení na konvergentní (používající konveční postupy) a divergentní 
(tvořivé, originální). Hledisko uvědomování si postupu odlišuje diskurzivní myšlení 
(každý krok je plně uvědomován) a intuitivní myšlení (od určitého okamžiku pokračuje 
jako nevědomý proces, na jehož konci se náhle objeví výsledek, náhlý nápad řešení, 
náhlá inspirace). [Nakonečný, 2004] 

Za kognitivní vývoj považujeme různé změny v myšlení projevující se v průběhu 
celého života v souvislosti s narůstající fyziologickou zralostí (zráním) a nabýváním 
zkušeností (učením). [Stenberg, 2002] 

Jak bylo uvedeno výše, z vývojového hlediska lze určit tři vývojové stupně myšlení. 
Manipulační myšlení je založeno na manipulaci s věcmi na základě metody pokusu a 
omylu. Obrazově-názorné (vizuální) myšlení spočívá v operacích s obrazy a objevuje se 
u dětí po druhém roce věku. Až u dětí po desátém roce věku vystupuje pojmově-logické 
(abstraktní) myšlení, založené na operacích s pojmy. [Nakonečný, 2004] 

První fáze myšlení je prelogická, malé dítě ještě plně nerespektuje realitu ani zákony 
logiky. Myšlení dětí školního věku se už zákony logiky, alespoň rámcově, řídí. Ve svém 
uvažování je objektivnější, respektuje realitu, i když v tomto období hlavně její aktuální 
a konkrétní variantu, tj. současnost. Nejvyšší úrovně dosahují tzv. formální logické 
operace, které jsou předpokladem hypotetického uvažování. Projevuje se zde další 
decentrace v poznávání: člověk už není vázán na svůj subjektivní pohled ani na aktuální 
skutečnost. Umí uvažovat o pouhých možnostech, které ještě nenastaly, ale nastat by 
mohly, tj. o budoucnosti. [Vágnerová, 1997] 

Za další druh myšlení je možné označit usuzování. Jedná se o kognitivní proces pro 
vyvozování závěrů ze souboru empirických zjištění (pozorování) anebo z konstatování 
principů, při kterém dochází k organizaci pořadí myšlenek. Za deduktivní usuzování 
označujeme snahu jedince vyvodit logicky jistý a specifický závěr ze souboru obecných 
výroků. Induktivní usuzování je naopak proces usilující o dosažení pravděpodobného 
obecného závěru na základě řady konkrétních faktů nebo pozorování. Pomocí usuzování 
vznikají soudy a úsudky. [Atkinsonová a kol., 1995], [Stenberg, 2002], [Nakonečný, 
2004] 

Proces myšlení zahrnuje velké množství duševních aktivit, může být pojímán také 
jako „řeč mysli“. V tomto kontextu odlišujeme propozicionální myšlení, tedy proud vět, 
který „slyšíme v mysli“; imaginativní myšlení, které odpovídá vytváření představ, 
zvláště zrakových (imaginativní operace, zraková kreativita, to co ve své mysli 
„vidíme“), a motorické myšlení, které má vztah k posloupnosti „představ pohybů 
v mysli“. [Atkinsonová, 1995] 

Druh myšlení, označovaný jako metakognice, znamená schopnost jedince přemýšlet 
a uvažovat o vlastních myšlenkových procesech, především s cílem zlepšit své 
kognitivní schopnosti. [Stenberg, 2002] 
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Inteligence 

V souvislosti s myšlením uvádějí někteří autoři také nadřazený pojem inteligence. 
Inteligence představuje obecný základ schopností, na němž je závislá úroveň každého 
poznávacího výkonu. Dílčí schopnosti ovlivňují individuálně typicky výkony ve 
specifických oblastech. [Vágnerová, 1997] 

Rozvoj inteligence závisí na interakci dědičných dispozic a vlivů vnějšího prostředí, 
především sociálního. Inteligence je v průměru určena ze 75% dědičnými předpoklady a 
ve 25% závisí na výchově a vzdělání. Inteligenční kvocient (IQ) určuje pozici určitého 
jedince v populační skupině jeho vrstevníků, náležejících ke stejné společnosti. 
Představuje pouze orientační informaci, která ve své stručnosti neříká nic o individuálně 
specifické struktuře intelektových schopností, ale je pouze souhrnnou, zobecňující 
mírou. [Vágnerová, 1997] 

Inteligence je dispozice, jejíž uplatnění závisí na různých podmínkách, vnějších i 
vnitřních. Uplatnění inteligence ovlivňují i různé osobnostní vlastnosti. Tímto 
způsobem se vytváří určitý osobní styl, v němž se intelektové schopnosti projevují 
individuálně typickým způsobem. [Vágnerová, 1997] 

2.2.2.6 Řeč 

Řeč je chápána a používána na úrovni myšlení. Slouží jako prostředek zpracování 
informací na takové úrovni, jaké dosahuje myšlení určitého jedince. Na této úrovni je 
také dekódována jakákoliv verbálně prezentovaná informace. Vztah myšlení a řeči 
spočívá v tom, že znakový systém, tzn. především řeč, umožňuje uvolnit myšlenkové 
operace z vazby na určitý čas, prostor a konkrétní, jevovou podobu reality. [Vágnerová, 
1997] 

Jazyk definujeme jako užití uspořádaných prostředků pro kombinování slov za 
účelem komunikovat. Je prvotním prostředkem komunikace propozicionálních 
myšlenek a jako takový představuje univerzální prostředek. [Atkinsonová a kol., 1995], 
[Stenberg, 2002] 

Existuje tvrzení, týkající se vztahu mezi myšlením a jazykem, označované pojmem 
jazyková relativita. Podle něj mají mluvčí různých jazyků různé kognitivní systémy 
založené na konkrétním jazyce, přičemž tyto odlišné kognitivní systémy ovlivňují to, 
jak lidé hovořící rozmanitými jazyky přemýšlejí o světě. Za jazykové univerzálie se 
považují charakteristické jevy, vlastnosti, zákonitosti jazyka společné všem jazykům 
různých kultur. [Stenberg, 2002] 

Myšlení a jazyk jsou vzájemně spjaté, ale nikoliv totožné. Myšlení se uskutečňuje 
pomocí jazyka, tedy symbolů bez nichž není možné zobecnění jako základní 
myšlenková operace. Myšlení se však řídí zákony logiky, zatímco jazyk a řeč zákony 
lingvistiky, kde hrají svou roli gramatické, stylistické či expresivní zákonitosti. [Hartl, 
1994] 



Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací 
2 - Vymezení problematiky a základní pojmy 

 

 

 
34 / 127 

Podle Marie Königové se v informační vědě pracuje s pojmy přirozený jazyk, 
umělý jazyk, informační jazyk, metajazyk (logicky přesnější, popisný jazyk), případně 
jazyk citací. Informační jazyk slouží pro popis, uložení, vyhledávání a komunikaci 
informací, je nástrojem reprezentace informací. Jeho vlastnostmi jsou např. 
jednoznačnost, ohebnost, přizpůsobivost, univerzálnost, automatizovatelnost. Řeč je 
částečnou realizací jazykového systému. [Königová, 2001] 

2.2.2.7 Imaginace 

Imaginace je komplexní proces seskupování představ do určitých struktur a jejich 
fungování. Jedná se o tvorbu mentálních obrazů, která má centrální původ. Používá se 
také ekvivalentní pojem obrazotvornost, který se však často ztotožňuje se slovem 
fantazie. Ta je pouze jedním z druhů imaginace. [Nakonečný, 2004] 

Funkce imaginace je mnohostranná, úniková, ale i tvůrčí, kompenzační a 
konstruktivní, připomíná minulost i možnou budoucnost, je komplementární vnímání, 
podílí se na sebereflexi a rozjímání, na toužení a tušení. Mezi druhy imaginace zařazují 
odborníci představy, vzpomínky, denní snění, fantazii, hypnagogické obrazy (obrazy 
vystupující těsně před usnutím nebo po probuzení, tedy na hranici bdění a spánku) a 
sny. [Nakonečný, 2004] 

Rozdíl mezi vnímáním a imaginací je v jejich původu - vnímání má původ periferní, 
tj. vzniká ve smyslových orgánech; naproti tomu imaginace vzniká v mysli, má tedy 
centrální původ. [Nakonečný, 2004] 

Představivost je schopnost vytvářet představy; je předpokladem tvořivé činnosti, 
zvláště v problémových situacích. Liší se její množství a souhlasnost s realitou inter- a 
intraindividuální, rozdílnost je též v oblasti typů představivosti. Kognitivní proces 
vedoucí k produkci něčeho, co je jak originální, tak i hodnotné nazýváme tvořivost. 
[Stenberg, 2002], [Hartl, 1994] 

Jedním z důležitých druhů imaginace je fantazie. Znamená vytváření nových 
představ na základě dřívějšího vnímání, obměňování minulé zkušenosti. Hlavním 
znakem fantazie je novost kombinací, které subjekt dosud neprožil, i když jejím 
zdrojem je dříve vnímaná objektivní realita. Míra fantazie je daná nadáním. Fantazie je 
základem každé tvůrčí činnosti, obohacuje život, vede k úniku z reality. [Hartl, 1994] 

Fantazie má dvě funkce - primární a sekundární. Primární funkce fantazie spočívá 
v odpoutání člověka od dané skutečnosti, ve vytvoření imaginární skutečnosti jako 
protihodnoty či kompenzace. Sekundární funkce fantazie se projevuje v tvořivosti, ve 
vytváření alternativní skutečnosti jako něčeho, co „má být“. Důležitá je schopnost 
zachovat si smysl pro realitu, schopnost žít také v reálném světě a oceňovat možnost 
realizace fantazijních artefaktů. [Nakonečný, 2004] 
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2.2.2.8 Sociální poznávání 

Někteří autoři zařazují mezi kognitivní procesy i oblast sociálního poznávání 
(sociální kognice). Je zřejmé, že lidské poznávání má výrazně sociální charakter a že 
myšlení a rozhodování jednotlivce probíhá pod vlivem intenzivních sociálních procesů. 
Existují názory, že poznávání má sociální původ, případně že sociální život je založený 
na mimovolných kognitivních reprezentacích jednotlivců. [Ruisel, Ruiselová, 1990] 

Empatie je emoční (neracionální) způsob poznávání. Empatická schopnost člověku 
umožňuje vžívat se do duševního stavu jiných lidí. Významnou složkou této 
kompetence je i schopnost získané prožitky správně zpracovat a interpretovat. 
Předpokladem empatie je vzájemný kontakt, tj. komunikace. Empatie slouží 
porozumění jiných lidí a předvídání jejich budoucího jednání. [Vágnerová, 1997] 
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3 OBECNÉ VYMEZENÍ INFORMA ČNÍ VĚDY A SYSTÉMU 
KOGNITIVNÍCH V ĚD 

3.1 INFORMAČNÍ VĚDA 

Informační věda je poměrně mladá vědní disciplína. Poprvé byl termín informační 
věda formálně použit v roce 1958, kdy byl ve Velké Británii vytvořen Institute of 

Information Scientists (IIS) [Ingwersen, 1992]. Vývoj informační vědy od jejího vzniku 
do současnosti, problémy s vymezením předmětu jejího zkoumání a její pozice mezi 
ostatními vědeckými disciplínami i různé názory, které se v průběhu tohoto vývoje 
objevili, shrnuje a hodnotí P. Ingwersen v první kapitole své knihy Information 

Retrieval Interaction [Ingwersen, 1992]3. 

3.1.1 Výklady pojmu informační věda 

Informa ční věda (angl. information science) 

Normativní výklad pojmu informační věda je uveden v normě ČSN ISO 5127-2003 
[cit. dle TDKIV, 2002]. Ta konstatuje, že informační věda zahrnuje zkoumání funkcí, 
struktury a přenosu informací a řízení informačních systémů. 

Výklad pojmu v České terminologické databázi z oblasti knihovnictví a informační 

vědy [TDKIV, 2002] uvádí, že v nejširším pojetí je informační věda obecná věda o 
informaci (fyzikální, biologické, kulturní). V užším významu se pak jedná o vědu 
interdisciplinárního charakteru zabývající se zákonitostmi procesů vzniku, zpracování, 
měření, kódování, ukládání, transformace, distribuce a recepce informací ve 
společnosti. Cílem informační vědy je zabezpečit a racionalizovat sociální informační a 
komunikační procesy. 

Podle Online Dictionary of Library and Information Science [Reitz, 2004] je náplní 
informační vědy systematické studium a analýza zdrojů, vzniku, shromažďování, 
organizování, rozšiřování, hodnocení, užívání a řízení (management) informací ve 
všech jejich formách včetně kanálů (formálních a neformálních) a technologií, 
používaných při jejich přenosu. 

M. Königová [Königová, 2001] ve svém pojetí zdůrazňuje, že informační věda je 
zejména společenskovědní disciplínou, která zkoumá vlastnosti, struktury a chování 
sociálních informačních modelů a informační procesy v lidských a lidmi vytvořených 
(umělých) informačních systémech. Jako její smysl vidí vytváření, zpřístupňování a 
                                                 
3 Elektronickou verzi této publikace je možné zdarma získat na <http://www.db.dkIpi/iri>. 
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využívání souborů symbolicky zaznamenaného poznání, optimalizaci informačních 
procesů ve společnosti a zajištění kontinuity lidského poznání a kultury. V rámci 
informační vědy autorka rozlišuje tři dílčí přístupy: technický, všeobecný a speciální. 
Technický přístup se zabývá zpracováním a šířením informací v digitální podobě, 
všeobecný přístup zpřístupňováním informací veřejnými sdělovacími prostředky. 
Speciální přístup řeší zpřístupňování informací pro jednotlivé oblasti, např. informace 
z výzkumu, vývoje, experimentů, testování a technologických procesů apod. a 
předávání takto vyhodnocených informačních výstupů. 

Pro zajímavost je také možné představit stručnou definici, kterou uvádějí na začátku 
své knihy Information Science in Theory and Practice Brian a Alina Vickeryovi: 
„informační věda je v této knize chápána jako studium přenosu (komunikace) informací 
ve společnosti“ [Vickery; Vickery, 2004]. Ve výše zmíněném přehledu názorů kritizuje 
Ingwersen tento přístup k předmětu informační vědy. Podle jeho mínění Vickeryovi 
příliš rozšiřují pole působnosti této disciplíny, čímž předpokládají její zastřešující roli 
(např. zahrnující masovou komunikaci), kterou nemůže splnit. Tendence ke zveličování 
jejího významu podle názoru tohoto autora učinila informační vědu ještě zranitelnější 
než nesouvislý vývoj teorie oboru v počátečních fázích jejího rozvoje [Ingwersen, 1992, 
s. 8]. 

3.1.2 Vybraná pojetí informační vědy 

3.1.2.1 Informatika A. Merty 

Ve svých pracích označuje A. Merta [Merta, 20014] náš obor nikoli jako informační 
vědu, ale jako informatiku . Chápe ji jako nauku o vzniku, oběhu a společenském vlivu 
(působení) informací. Na konci 60. let 20. století autor v této disciplíně rozeznával dvě 
základní školy. 

První pojetí (reprezentované zejména knihovníky a „dokumentaristy“) vychází 
z teze informatiky jako služby, zajišťující pomoc různým kategoriím uživatelů 
(čtenářů). Svou teoretickou i praktickou činnost soustřeďuje na otázky budování 
informačního fondu (knihovny) a vytváření nástrojů pro orientaci v těchto fondech. 
Předmětem zájmu této školy není hodnocení informace z hlediska uživatelských potřeb, 
studium cest neformální a formální výměny informací, analýza vzniku a oběhu pramenů 
informací ani ovlivňování vzniku a toku těchto pramenů. 

Druhé pojetí, ke kterému se přiklání i A. Merta, naopak pokládá „za objekt 
teoretické i praktické informatiky všechny složky informačního procesu, zahrnující 
studium přeměny nových poznatků na informace prvotní a odvozené, analýzu různých 
druhů a forem nosičů informací, komunikační kanály, jejich technické a sémantické 
                                                 
4 Cituji verzi textu, která byla zveřejněna na CD-ROMu Informační studia a knihovnictví v elektronických 
textech I. (ÚISKFF UK, 2001). Text vznikl samozřejmě podstatně dříve – MERTA, A. Společenské 
aspekty komunikace odborných informací. Praha : ÚVTEI, 1970. 209 s. 
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šumy, problémy nutné redukce informací při ukládání popisů dokumentů do pamětí 
informačních soustav, indexace těchto popisů podle pravidel selekčního jazyka, kladení 
otázek soustavě, selekce relevantních informací, rozšiřování informací různými 
skupinami uživatelů atd.“ [Merta, 2001]. 

Vymezení oboru, běžné v té době (informatika jako teoretický i praktický obor, 
zabývající se sběrem, zpracováním a rozšiřováním informací, resp. pramenů informací), 
považuje autor za příliš úzké, protože nepostihuje všechny složky informačního 
procesu. Své pojetí informatiky Merta označuje za teoretickou informatiku . 

Mezi vlastní metody, které by v budoucnu informatika mohla využít, počítá autor 
obsahovou analýzu, redukci informací při indexaci primárních pramenů, selekci 
relevantních informací a specifické metody knihovnické a bibliografické. 

V publikaci A. Merty se vyskytuje také tato zajímavá citace: „Je zřejmé, že kromě 
obecných metod vědy docházejí uplatnění speciální metody společenských a přírodních 
věd, zejména sociologie, psychologie, pedagogiky, lingvistiky, sémiotiky, matematiky, 
logiky, kybernetiky, ale též biologie a řady dalších přírodních a technických věd.“ 
[Merta, 2001]. Tento výčet oborů, které autor uvádí jako možnou inspiraci pro 
informatiku, je velmi podobný výčtu oborů, které řadíme k soustavě kognitivních věd. 

3.1.2.2 Pojetí informační vědy u J. Cejpka 

Přehled pojetí informační vědy 

Přehled pojetí informační vědy, jejích hlavních paradigmat a současných tendencí 
uvádí profesor J. Cejpek ve svém příspěvku Knihovnictví v širších souvislostech 
[Cejpek, 2001b]. 

Systémová teorie 

Jako první uvádí autor vztah informační vědy a systémové teorie. Tato teorie 
podpořila víru moderní společnosti (která se postupně vyvíjela od druhé poloviny 20. 
století), že technický rozvoj pomůže překonat a možná i neutralizovat historicky vzniklé 
konflikty ve společnosti. Systémová teorie jako součást kybernetiky byla chápána 
izolovaně od celku lidského vědění. Vytváření systémů (včetně informačních) jako 
modelů skutečnosti se stalo jednou z velmi používaných metod, která byla z hlediska 
rozvoje jednotlivých vědních oborů nepochybně úspěšná. Systém jako model 
skutečnosti ale tuto skutečnost nezbytně zjednodušuje, neutralizuje podstatu událostí a 
jevů reality. Nebezpečné není samotné používání systémové teorie jako jedné z metod 
vědeckého poznání, ale zastření smyslu různých fenoménů skutečnosti touto metodou. 
Silně specializovaná postmoderní věda svým abstraktním myšlením a systémovým 
modelováním uvádí skutečnosti, jevy, živé bytosti do umělého relativního klidu a 
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odtrhává tak to, co spolu přirozeně souvisí. Věda se tímto způsobem vzdaluje od toho, 
co J. Patočka a další filozofové nazývají přirozeným světem. 

Teorie tří světů 

Další teorie, o které se v souvislosti s různými pojetími našeho oboru zmiňuje J. 
Cejpek, je teorie tří světů. Jejími autory jsou neurofyziolog, držitel Nobelovy ceny 
J. C. Eccles a filozof K. R. Popper. 

Svět 1 je světem fyzických objektů a stavů; světem atomů, molekul, neuronů a 
jejich vztahů; tento svět je studován fyzikou, chemií, biologií apod. 

Svět 2 je světem stavu vědomí, mentálních stavů, duševních obsahů, znalostí a 
emocí, prožíváním světa; vyrůstá ze světa 1. 

Svět 3 je světem objektivního obsahu myšlení (tzn. znakovou soustavou 
objektivizovaného), především obsahu zaznamenaných vědeckých idejí a uměleckých 
děl. Tento svět vyrůstá ze dvou předchozích, ale jakmile vznikne nějaká jeho nová část 
(např. je napsána kniha), stane se na nich nezávislá a ve společnosti začne žít svým 
samostatným životem. 

Klíč k hlubšímu pochopení pojmu informace jako předmětu informační vědy je 
v porozumění vztahu mezi světy 2 a 3 – vztahu mezi světem duševních obsahů a 
zaznamenanými znalostmi. Pokud by se informační věda soustředila pouze na svět 3, 
povede to podle J. Cejpka k izolaci oboru i těch, kteří v něm pracují. Vědomí tohoto 
nebezpečí vedlo k vytvoření dílčích oborů jako jsou psychologie čtenáře nebo 
bibliopedagogika a propracování metod výzkumů uživatelů. Další možností do 
budoucnosti je využití poznatků věd, které se zabývají lidským mozkem a procesy 
myšlení. 

 

svět 1 svět 2 svět 3 

biosféra svět duševních obsahů 
(duše) 

zaznamenané znalosti, 
zkušenosti, příběhy a 

prožitky 

tab. 1 Vztah světů 1, 2 a 3 v Ecclesově a Popperově teorii světů [Cejpek, 2001b] 

 

Dvě hlavní paradigmata informační vědy 

Jako dvě hlavní paradigmata informační vědy, která lze odlišit po více než 
padesátiletém vývoji oboru (a která se promítají do univerzitního studia a ovlivňují 
praxi), uvádí autor instrumentálně utilitární paradigma a paradigma existenciální. 
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Instrumentálně utilitární paradigma informa ční vědy se soustřeďuje na 
potenciální informaci (z hlediska teorie tří světů na svět 3). V rámci tohoto paradigmatu 
vznikají informační systémy pro nejrůznější účely – politické, vojenské, technické atd. 
V české terminologii by se pro tento přístup dal použít termín dokumentalistika. 

Druhé paradigma, které se postupně rozvíjí, lze označit jako paradigma 
existenciální, ontogenetické či holistické. Rozšiřuje své pole působnosti o dosud 
známé výsledky studia lidské mysli a mozku. Směřuje k objasnění podstaty a 
filozofického smyslu informace pro lidské bytí, snaží se pří tom o co největší 
všestrannost. Klíčovou otázkou tohoto paradigmatu je vzájemný vztah informace jako 
psychofyziologického jevu a informace potenciální, zaznamenané (tedy vztah světů 2 a 
3). 

Jak dále J. Cejpek poznamenává, mezi těmito dvěma paradigmaty informační vědy 
lze samozřejmě rozeznat mnoho dílčích variant. Zastánci prvního, instrumentálně 
utilitárního paradigmatu podle jeho názoru setrvávají v podstatě na pozici 
dokumentalistiky. V pozadí tohoto pojetí je přežívající chápání vědních oborů jako 
svébytných, oddělených složek vědy. V současné době vývoj spíše směřuje 
k holistickému pojetí vědy a zdůraznění homogenity vědy. Tomu odpovídá pojetí 
existenciálního paradigmatu v informační vědě. 

Pro další rozvoj informační vědy je podle názoru prof. Cejpka důležitá právě 
otevřenost vůči jiným oborům, zabývajícím se z různých hledisek pojmem informace. 
Spíše než jít cestou úzké specializace mu připadá přínosné hledat smysl činnosti 
informačních specialistů v širším kontextu. 

Těmito názory i dále popsaným vlastním pojetím informační vědy se profesor 
Cejpek přiblížil pojetí informační vědy jako jedné z kognitivních věd. 

Vlastní pojetí informační vědy prof. Cejpka 

Definici informační vědy jako vědního a studijního oboru se J. Cejpek rozsáhle 
věnuje ve své publikaci Informace, komunikace a myšlení [Cejpek, 1998]. Na s. 134 této 
práce uvádí Vennův diagram informační vědy, modifikovaný podle publikace Ch. H. 
Davise a J. E. Rushe. Tento diagram velmi přehledně znázorňuje východiska informační 
vědy a přispívá k hlubšímu pochopení její podstaty (viz obr. 3). 
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obr. 3 Vennův diagram informační vědy [Cejpek, 1998, s. 134] 

Popis k obrázku: 
A Filozofie, přírodní a humanitní vědy a vědy interdisciplinární zabývající se informací 

z různých hledisek 
B Informatika 
C Aplikovaná informační věda 
D Teoretická informační věda 
E Průnik filozofie a věd zabývajících se informací na jedné straně a informatiky na straně 

druhé 
F Průnik informatiky a aplikované informační vědy 
G Průnik filozofie a věd zabývajících se informací na jedné straně a aplikované 

informační vědy na straně druhé 
U Univerzum relevantních polí 

 

Širší pojetí informační vědy je v diagramu zastoupeno částmi A - G. Užší pojetí (D) 
je označeno jako teoretická informační věda. Naproti tomu aplikovanou informační 
vědu zastupuje pole C. 

Do velmi rozsáhlého okruhu A řadí autor např. tyto disciplíny: neurofyziologie a 
neuropatologie, psychologie, pedagogika, andragogika, kulturologie, antropologie a 
sociologie, kybernetika, systémová teorie. Informatika (okruh B) je zpravidla 
ztotožňována s počítačovou vědou (angl. computer science). Praktická informační věda 
by měla vycházet z poznatků teoretického jádra informační vědy (D) a řešit konkrétní 
praktické úkoly. V tomto okruhu je nezbytné zavedení institucionálního rámce. 

Za nejdůležitější pro pochopení informační vědy považuje J. Cejpek průnik D, tedy 
teoretickou informační vědu. Tu dokonce nazývá „tvrdým jádrem“ informační vědy. 
Teoretická informační věda by se měla věnovat objasňování problémů, které jsou 
spojeny s informací jako jevem a procesem, probíhajícím v živé a neživé přírodě a to 
nikoli jen metodami jednotlivých věd, ale pomocí komplexního přístupu. 
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3.1.2.3 Přístupy k informační vědě podle J. Steinerové 

Slovenská autorka J. Steinerová ve své knize Tvorba informačných produktov : 

Nové prístupy informačnej vedy [Steinerová, 1998] rozlišuje čtyři základní paradigmata 
informační vědy, která se podle jejího názoru rozvinula v 90. letech: 

• objektové paradigma – zabývá se zkoumáním informačních objektů, často 
spíše z hlediska jejich formálních vlastností než jejich působení v prostoru, čase 
a vzájemných vztazích v sociálních kontaktech 

• komunikační paradigma – za nejlepší způsob studia informací se v tomto 
přístupu považuje komunikační aspekt vyhledávání a využívání informací, 
aplikuje i aspekty epistemologie a sociální psychologie 

• behaviorální paradigma – za nejlepší metodu zkoumání organizace informací 
považuje výzkum způsobů interakce lidí s potenciálními zdroji, často preferuje 
schéma podnět-reakce 

• kognitivní  paradigma – vychází z výzkumů zpracování informací v lidském 
mozku (od psychologie poznání po neurofyziologii), hledá v nich určité 
zákonitosti a principy 

Každé z těchto paradigmat bylo postupně podrobeno kritice a to přispělo ke vzniku 
nových systematičtějších a holističtějších přístupů. Steinerová vymezuje tři tato nová 
paradigmata: 

• doménově-sociální paradigma (teorie sociálních domén) – zkoumá informační 
systémy jako sociální systémy v určitých oborech poznání, vytváří vnitřní 
mechanizmy reprezentace, např. pojmové struktury v nich 

• uživatelské paradigma (teorie uživatelů) – konzultace uživatelům, komplexně a 
to z hlediska struktur poznání (v informačním i kognitivním prostoru) a 
z hlediska využití informací v produktivní činnosti 

• procesuální paradigma – poukazuje na neustálý vývoj poznání u člověka, 
chápe zpracování a využívání informací jako konstruktivní kognitivní proces, 
který je velmi aktivní a tvořivý; z hlediska komplexní osobnosti člověka se bere 
do úvahy kromě kognitivní také emocionální složka a složka fyzické aktivity 

Tyto nové přístupy informační vědy podle názoru J. Steinerové vytvářejí prostor pro 
určení nového paradigmatu jako globálního kontextu interakce uživatelů, informačních 
zdrojů, vyhledávacích mechanizmů a informací. Podstatou paradigmatu informační 
vědy, které autorka pro současnost navrhuje, je v jejím chápání kognitivně-sociální 
paradigma s návratem k lidsky přirozené komunikaci v technickém rámci. Hlavní teze 
tohoto přístupu by se daly vyjádřit takto: středobodem výzkumu je člověk, ne 
technologie nebo produkty; hodnota informace je vždy spojená s kontextem jejich 
využití a se sociálním prostředím [Steinerová, 1998]. 
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3.1.2.4 Paradigmata informační vědy a informační věda jako hermeneuticko-
rétorická disciplína 

Capurro [Capurro, 2003] uvádí tři hlavní paradigmata informační vědy, která 
navazují na racionalistickou tradici: reprezentační paradigma, paradigma zdroj-kanál-
přijímač a platónské paradigma. 

Reprezentační paradigma chápe lidské bytosti jako bytosti poznávající a 
pozorující vnější realitu. Průběh poznávání probíhá tak, že vnímané věci jsou 
prostřednictvím svých reprezentací zachyceny v mysli/mozku poznávajícího subjektu. 
Reprezentace, zpracované a kodifikované naším mozkem mohou být předávány jiným 
myslím nebo mohou být skladovány a zpracovány ve strojích (počítačích). Lidské 
bytosti jsou tedy jakýmisi biologickými procesory a nic také nemluví proti hypotéze, že 
stroje mohou dosáhnout tohoto stupně informačního zpracování a použití. 

Paradigma zdroj-kanál-přijímač vysvětluje fenomén lidské komunikace jako 
metaforu, kterou lze použít na různé úrovně reality. Při komunikaci lidských bytostí 
(nebo jiných druhů zdrojů a přijímačů) dochází k výměně informací. Aby bylo možné, 
že přijímač porozumí smyslu zprávy vysílané zdrojem, musí existovat zásoba 
společných znaků. O výměně informací se dá hovořit pouze v souvislosti se strukturou 
zprávy (jedná se v tom případě o syntaktickou informaci). 

Platónské paradigma zastává opačný názor než dvě předchozí paradigmata. 
Neorientuje se prvotně na poznávající subjekt, ale soustředí se na informaci jako 
takovou. Tu považuje za sféru lidského poznání ve smyslu procesu objektivizovatelného 
v jiných než lidských nosičích. 

Podle prvních dvou paradigmat se informační věda zabývá především působením 
informace na příjemce. Příjemci jsou zároveň uživateli informací za účelem řešení 
svých problémů. Platónské paradigma předpokládá, že informační věda zkoumá svět 
informace jako takový, přispívá k jeho analýze a konstrukci [Capurro, 2003]. 

Capurro [Capurro, 2003] uvádí také stručný popis kognitivního a pragmatického 
hlediska v informační vědě. V další části článku popisuje své vlastní pojetí informační 
vědy jako sub-disciplíny rétoriky, které na shrnuje takto: 

„…informační věda, považovaná za hermeneuticko-rétorickou disciplínu, studuje 
kon-textuální pragmatickou dimenzi, uvnitř které je poznání sdíleno pozitivně jako 
informace a negativně jako dezinformace, obzvláště prostřednictvím technických forem 
komunikace. Ty nejsou pouze instrumentem, ale „způsobem bytí“ [Winograd a Flores, 
1986]. Tato koncepce informační vědy je důležitá, pokud chceme, aby se informační 
systémy staly součástí různých životních forem“. 

 

 



Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací 
3 – Obecné vymezení informační vědy a systému kognitivních věd 

 

 

 
44 / 127 

V této kapitole byla uvedena pouze některá vybraná pojetí informační vědy, 
pocházející zejména z českého a slovenského prostředí. V kapitole o kognitivních 
aspektech vyhledávání informací bude zmíněno také kognitivní hledisko v informační 
vědě. 

Osobně je mi blízké pojetí informační vědy v podání prof. J. Cejpka a paradigma, 
které ve svém přehledu přístupů označuje J. Steinerová jako procesuální. 

Poslední uvedené Capurrovo pojetí uvádím jako zajímavý přístup, pohlížející na 
informační vědu z další perspektivy a také jako příklad více filozofického než 
technického přístupu k vymezení našeho oboru. 

3.2 SYSTÉM KOGNITIVNÍCH V ĚD 

3.2.1 Kognitivní vědy versus kognitivní věda 

Na začátku této podkapitoly jsem se rozhodla zařadit terminologickou poznámku, 
která se týká používání pojmů kognitivní vědy a kognitivní věda. Někteří autoři 
preferují první termín, jiní druhý, paradoxně často ze stejných důvodů – zdůraznění 
transdisciplinarity tohoto poměrně nového oboru. 

V českém prostředí se většinou setkáváme s termínem kognitivní věda 
(v singuláru). Například I. M. Havel v poznámce ke svému editorialu Věda o duši v 
časopise Vesmír [Havel, 2000] uvádí: „Někdy se užívá plurál kognitivní vědy – já 
dávám přednost singuláru pro zdůraznění sjednocujícího, transdisciplinárního trendu.“ 
Podle názoru tohoto autora je také kognitivní věda typickým příkladem pravé 
transdisciplinarity, která je v protikladu k prosté multidisciplinaritě. 

Spojení kognitivní vědy (angl. cognitive sciences) např. používá ve své práci 
Information Retrieval Interaction P. Ingwersen [Ingwersen, 1992], objevuje se také 
přímo v názvu MIT Encyclopedia of Cognitive Sciences (MITECS). Tato publikace dělí 
kognitivní vědy a vědy o mozku do šesti oblastí: (1) výpočetní inteligence (angl. 
computational intelligence), (2) kultura/výchova, poznávací schopnosti (kognice) a 
evoluce (angl. culture, cognition, and evolution), (3) lingvistika a jazyk, (4) neurovědy, 
(5) filozofie a (6) psychologie. Obecně se dá říci, že se v angličtině se spojením 
kognitivní vědy setkáme patrně častěji než s pojmem kognitivní věda. 

Používání termínu kognitivní vědy (v plurálu) má tradici také ve slovenském 
prostředí. Používají ho také slovenští autoři5, kteří se zabývají kognitivní vědou (např. 
Ĺ. Beňušková, V. Kvasnička, J. Pospíchal, E. Gál, J. Rybár). 

                                                 
5 viz stránky kurzu Kognitívne vedy, pořádaného Katedrou matematiky CHTF Slovenské technické 
univerzity v Bratislave a Katedry humanistiky MFFI Univerzity Komenského v Bratislave 
<http://math.chtf.stuba.sk/kog_vedy.htm> nebo název knihy slovenských autorů Rybár, Ján; Beňušková, 
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Vhodným řešením této terminologické otázky se zdá být názor studenta Centra 

teoretických studií UK a AV ČR M. Hoffmanna [Hoffmann, 2004]. Za kognitivní vědy 
se podle něj považují vědy zabývající se lidským myšlením, vnímáním, vědomím - 
ovšem každá z jiného úhlu. Tyto jednotlivé vědy (např. psychologie, neurofyziologie, 
filozofie, informatika, umělá inteligence, lingvistika) se zabývají poznáním lidského 
myšlení z vlastní perspektivy, vlastními metodami a relativně nezávisle na ostatních 
vědách. Naproti tomu kognitivní věda je transoborovou disciplínou, která se snaží tyto 
jednotlivé vědy integrovat a nahlížet na celou problematiku komplexně. 

V diplomové práci je preferován pojem kognitivní věda. Jedním důvodů je tradiční 
užívání pojmu v této podobě v českém prostředí, druhým důvodem je, že se většinou 
vyjadřuji k obecným skutečnostem, které se týkají této disciplíny jako celku (vývoj, 
metody, vztah k informační vědě). Pouze na místech, kde se zmiňuji o autorech, kteří 
používají termín „kognitivní vědy“ (např. Ingwersen), respektuji jejich terminologii. 
Také při popisu jednotlivých oborů, které mohou být chápány jako součást kognitivní 
vědy, někdy hovořím jako o „jedné z kognitivních věd“. 

3.2.2 Definice kognitivní vědy 

Kognitivní v ěda (angl. cognitive science) 

Výklad České terminologické databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy 
[TDKIV, 2002] uvádí, že se jedná o transdisciplinární vědu, která usiluje o pochopení 
procesu myšlení, učení a rozhodování. Kognitivní věda se opírá o výsledky výzkumů 
z oblasti neurofyziologie, biologie, psychologie, umělé inteligence, teorie informace, 
lingvistiky, antropologie a dalších vědních oblastí. Myšlení se snaží pochopit s využitím 
výpočetních procedur v pojmech tzv. reprezentujících struktur mysli, které na tyto 
struktury aplikují matematicko-statistické a jiné metody. 

Výklad pojmu, uvedený v TDKIV, vychází z pojetí této disciplíny v knize P. 
Thagarda Úvod do kognitivní vědy [Thagard, 2001]. Definici tohoto autora tedy není 
třeba znovu opakovat. Jak také Thagard ve své knize uvádí, kořeny kognitivní vědy 
sahají do padesátých let 20. století, kdy se vědci z několika oborů pustili do vývoje 
teorie myšlení, založené na komplexních reprezentacích a výpočetních procedurách. 
Podobu vědní disciplíny obor získal v polovině sedmdesátých let, kdy vznikla 
Společnost pro kognitivní vědu (Cognitive Science Society)6 a byl založen časopis 
Cognitive Science7 (viz podkapitola 3.2.3 - Vývoj kognitivní vědy).  

                                                                                                                                               
Ľubica; Kvasnička, Vladimír (eds.). Kognitívne vedy. Bratislava : Kalligram, 2002. 357 s. ISBN 80-7149-
515-8. 
6 Cognitive Science Society prezentuje svou činnost na webových stránkách 
<http://www.cognitivesciencesociety.org/> 
7 multidisciplinární Cognitive Science je oficiálním časopisem Cognitive Science Society. Členství v této 
odborné společnosti zahrnuje i přístup k elektronické verzi časopisu. Více informací na 
<http://www.cognitivesciencesociety.org/about.html> 
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Kognitivní věda se vztahuje k interdisciplinárnímu studiu získávání a používání 
znalostí. Zkoumá druhy znalostí, které tvoří základ poznávání (kognice8), detaily 
kognitivních procesů (kognitivního zpracovávání) a věnuje se počítačovému 
modelování těchto procesů [Hughes, Spurgin]. Za hlavní oblasti zájmu kognitivní vědy 
autoři označují percepci, myšlení, učení, reprezentaci znalostí a jazyk. Tyto oblasti 
nelze zkoumat odděleně, ale jedině ve vzájemné souvislosti. 

V českém prostředí se s definicemi kognitivní vědy můžeme setkat u dvojice autorů 
Jirků a Kelemena [Jirků, Kelemen, 1996] a u již zmíněného I. M. Havla [Havel, 2000]. 

Jirků a Kelemen [Jirků, Kelemen, 1996] vidí kognitivní vědu jako pokus nalézt 
odpovědi na otázky jako: Je lidský mozek jediným možným generátorem myšlení? 

Mohou stroje myslet? Co je to racionální myšlení? Myšlenkové procesy je možné 
nahlížet z rozdílných aspektů od fyziologických, lingvistických, logických a 
matematicko-formálních až po psychologické a filozofické. Každý z těchto pohledů je 
sice jednostranný, ale naprosto oprávněný. Kognitivní věda je snahou o syntézu těchto 
aspektů. Ve své práci na s. 15 autoři definují kognitivní vědu takto: 

„Ve velice širokém smyslu je to oblast, která zkoumá znalosti a poznávání 
s důrazem na ty aspekty těchto jevů, o kterých předpokládáme, že se dají z hlediska 
našich potřeb efektivně aproximovat procesy manipulace se symboly.“ 

I. M. Havel [Havel, 2000] uvádí, že některé definice vidí kognitivní vědu jako 
studium všech forem lidského poznávání od vnímání až po řeč a myšlení. V širším 
pojetí se však tato věda zaměřuje nejen na člověka nebo na čistě poznávací a 
rozumovou komponentu jeho mysli, ale snaží se i o porovnání a zobecnění lidského 
stejně jako umělého (počítačového) myšlení. Této disciplíně nejde pouze o kognitivní 
procesy v užším slova smyslu (např. vnímání, učení), ale o výkony mysli v nejširším 
smyslu (racionální i neracionální jednání, paměť, komunikace, kreativní činnost, 
intencionalita, vědomí). Východiskem a zároveň i cílem kognitivní vědy je podle Havla 
vzájemná interakce a součinnost různých vědních oborů, které jsou si jinak i dosti 
vzdálené: psychologie, neurovědy, kybernetika, umělá inteligence, lingvistika, filozofie 
mysli. Pro lepší pochopení svého pojetí kognitivní vědy uvádí autor orientační schéma 
(viz obr. 4). K němu poznamenává, že existují tři obecné přístupy ke zkoumání 
přirozené mysli, které jsou metodologicky odlišné a právě proto mohou být pro 
kognitivní vědu inspirativní. Prvním přístupem je cesta vnitřního prožívání, introspekce 
a fenomenologie (reprezentovaná částí psychologie a částí filozofie), druhá je cesta 
objektivních přírodních věd, které jsou založeny na pozorování, měření a laboratorních 
pokusech (biologie, neurovědy, část psychologie), třetí cesta je konstruktivní – vytváří 
umělé modely matematické, počítačové, fyzikální či fyzické (kybernetika, umělá 
inteligence). 

                                                 
8 Kognici autoři definují jako chápání, získávání a zpracování znalostí, nebo v užším významu jako 
myšlenkové procesy 
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obr. 4 Kognitivní věda a obory a podobory, které se na ní podílejí [Havel, 2000] 

 

V jiné své práci si Havel všímá dvou specifik kognitivní vědy [Havel, 2004]. Za 
prvé je to obtížnost vymezit vlastní předmět zájmu kognitivní vědy (tzn. co kognitivní 
věda zkoumá), přestože máme k dispozici intuitivní pojmy jako např. „přirozené 
myšlení“. Druhým (ještě obtížnějším) problémem je otázka jakými vědecky 
oprávněnými metodami postupovat, abychom se o tomto prchavém předmětu našeho 
zájmu něco dozvěděli. 

3.2.3 Vývoj kognitivní vědy 

3.2.3.1 Vývoj kognitivní vědy podle P. Thagarda 

Vývoj této vědní disciplíny popisuje autor ve své knize Úvod do kognitivní vědy 
[Thagard, 2001]. 

Jak již bylo zmíněno dříve, počátky kognitivní vědy sahají podle P. Thagarda 
[Thagard, 2001] do padesátých let 20. století. Lidé se však o pochopení toho, co je 
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lidská mysl a jak funguje, pokoušeli samozřejmě daleko dříve – již v době helénistické 
se těmito otázkami zabývali Platón, Aristoteles a další filozofové. Na Platónovy 
myšlenky navázala tradice racionalismu, který je přesvědčen, že k poznání lze dospět 
přemýšlením a usuzováním. V novověku se stali nejvýznamnějšími představiteli tohoto 
směru Descartes a Leibnitz. Druhý přístup navazuje na Aristotela, který poznání 
odvozoval od pravidel získaných zkušeností. Novověkými představiteli tohoto směru – 
empirismu – jsou zejména Locke a Hume. O sjednocení racionalismu a empirismu se 
snažil v 18. století Kant. Ten se domníval, že lidské poznání je výsledkem smyslové 
zkušenosti i vrozených schopností mysli. Období, kdy zkoumání mysli příslušelo pouze 
filozofům, trvalo až do 19. století, kdy se objevila experimentální psychologie. Ta 
začala systematičtěji zkoumat mentální procesy. Po několika desetiletích začal ovládat 
experimentální psychologii behaviorismus, který ve své podstatě existenci myšlení 
popíral. Zakladatel tohoto směru J. B. Watson zastával názor, že psychologický výzkum 
se má omezit na zkoumání vztahu mezi pozorovatelnými stimuly a pozorovatelnými 
odpověďmi – chováním. O vědomí či mentálních reprezentacích se v období 
behaviorismu neslušelo mluvit. V psychologii (zvláště severoamerické) byl tento směr 
zastáván až do 50. let 20. století. 

K zásadní změně atmosféry došlo kolem roku 1956. V tomto roce shrnul George 
Miller mnohé studie, které ukazovaly, že kapacita lidské mysli je omezena, např. 
krátkodobá paměť pojme zhruba sedm položek. Miller se domníval, že toto omezení 
paměti je v mysli vyřešeno pomocí mentálních reprezentací, které informace 
zaznamenávají po malých dávkách. K zakódování a dekódování informace jsou 
zapotřebí mentální procesy. Přestože první počítače byly v té době naprostou novinkou, 
inspiroval tento výzkum několik osobností k založení výzkumu umělé inteligence. Tyto 
osobnosti – George Miller, John McCarthy, Marvin Minski, Allen Newell, Herbert 
Simon, Noam Chomsky - označuje Thagard za zakladatele kognitivní vědy. 

Další vývoj kognitivní vědy směřoval k vytvoření různých teorií mentální 
reprezentace a byl ovlivněn právě zmíněnými osobnostmi. McCarthy se stal 
významným představitelem výzkumu umělé inteligence, založeného na formální logice. 
Důležitou roli pravidel pro vysvětlení lidské inteligence ukázali v 60. letech Newell a 
Simon. V 70. letech začal Minsky uvažovat o strukturách podobných pojmům jako o 
hlavních formách reprezentace znalostí, které další vědci z oblasti umělé inteligence a 
psychologie označují jako schémata nebo scénáře.Ve stejném období se objevuje zájem 
o mentální projekce i u psychologů. Od 80. let se rozvíjí zkoumání v oblasti myšlení 
využívajícího analogie, které je známé také pod názvem kazuistika (ang. case-based 

reasoning). Na předpokladu, že existují neurální sítě v mozku, byly založeny 
konekcionistické teorie mentálních reprezentací a zpracování informace. Ty v období 
80. let způsobily největší rozruch [Thagard, 2001]. 
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3.2.3.2 Kognitivní věda jako následek dvou paradigmatických posunů 

P. Jirků a J. Kelemen ve své práci Kapitoly z kognitivní vědy [Jirků, Kelemen, 
1996], vysvětlují zrod kognitivní vědy jako následek dvou paradigmatických posunů

9, 
ke kterým došlo ve druhé polovině 20. století. 

Za první významnou příčinu vzniku této disciplíny označují autoři názorový posun 
psychologů od behaviorismu směrem ke kognitivizmu. Tento směr se výrazně prosadil 
v sedmdesátých letech 20. století. 

Pro kognitivní paradigma je základní představa, v jejímž smyslu jsou kognitivní 
procesy zkoumatelné jako procesy manipulace se strukturami symbolů. Zatímco 
základní otázka behavioristů se týkala specifičnosti reakcí na specifické podněty, 
kognitivisté se zajímají o mechanismus manipulace se symboly, který tuto reakci 
produkuje jako svůj výstup. Tento výstup vzniká na základě podnětu, který je vstupem 
do předpokládaného procesu manipulace se symbolicky kódovanou podobou vstupu. 
Aktuálnost kognitivistického přístupu byla dána také skutečností, že v této době již byla 
k dispozici výpočetní technika a probíhala zkoumání v oblasti umělé inteligence. 

Jak dále autoři poznamenávají, existence výpočetní techniky měla významný vliv i 
na změnu zažitých názorů v řadě dalších oborů – např. jazykovědě, kulturní 
antropologii, filozofii, výzkumu nervové soustavy. Je proto možné hovořit o 
symbolovém paradigmatu, které do mnohých disciplín vneslo novou metodologii a 
techniky výzkumu. Ty měly dva zásadní důsledky – vnesly do čistě humanitních oborů 
„exaktnější“ techniky podobné technikám přírodních věd a zdůraznily příbuznost 
některých disciplín. 

Ke vzniku dnešní kognitivní vědy vedla právě tato dvě paradigmata – kognitivní a 
symbolové. Na základě tohoto závěru formulují autoři svou definici kognitivní vědy 
(viz odstavec 3.2.2 - Definice kognitivní vědy) [Jirků, Kelemen, 1996]. 

3.2.4 Metody kognitivní vědy 

Hlavní hypotézu kognitivní vědy formuluje P. Thagard takto: 

„myšlení lze nejlépe pochopit v pojmosloví reprezentujících struktur mysli, a 
v pojmosloví výpočetních procedur, které na těchto strukturách operují“ [Thagard, 
2001]. 

Tato ústřední hypotéza je dostatečně obecná a dává prostor všem současným 
proudům v kognitivní vědě, včetně konekcionistických teorií. Autor označuje přístupy 
založené na této hlavní hypotéze akronymem CRUM – Computational-

Representational Understanding of Mind, česky komputačně-reprezentativní uchopení 

                                                 
9 Pojem „paradigma“ a spojení „paradigmatický posun“ je použit ve smyslu Kuhnovy knihy Struktura 
vědeckých revolucí, která je dostupná i v českém překladu [KUHN, T.S. Struktura vědeckých revolucí. 1. 
vyd. Praha : OIKOYMENH, 1997. 206 s. ISBN 80-86005-54-2.] 
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mysli. CRUM hraje vůdčí roli mezi přístupy kognitivní vědy a je také zatím 
nejúspěšnějším přístupem po experimentální i teoretické stránce, který byl zatím 
v kognitivní vědě vyvinut. 

Přístup CRUM využívá užitečnou analogii odvozenou z vývoje počítačů – 
předpokládá, že v mysli existují mentální reprezentace, které jsou analogické datovým 
strukturám (souborům) v počítači a výpočetní procedury podobné algoritmům. 

 

PROGRAM MYSL 

Datové struktury Mentální reprezentace 

+ algoritmy + výpočetní procedury 

= běh programu = myšlení 

tab. 2 Analogie program – mysl [Thagard, 2001, s. 26] 

 

Další analogií, kterou kognitivní věda používá, je struktura mozku. Konekcionisté 
vidí jiný obraz pro reprezentace a výpočetní struktury: neurony a jejich propojení hrají 
roli datových struktur a nervové vzruchy jsou analogií algoritmů. 

Koncepce CRUM je tedy složitou trojnásobnou analogií, která propojuje myšlení, 
mozek a počítače, přičemž každá z oblastí se může stát inspirací pro obě ostatní. 

Ve všech třech stupních vývoje kognitivní teorie (objev, jeho úpravy, hodnocení), se 
analogie mezi myslí a počítačem ukazuje jako velmi plodná. Vlastnosti různých typů 
programů často pomáhají přijít na to, kde máme hledat nové typy mentálních struktur 
nebo procedur. Problém kognitivních teorií spočívá v tom, že samy o sobě nejsou 
dostatečně přesné a nemohou poskytovat kvantitativní předpovědi. Tuto mezeru mezi 
teorií a pozorováním mohou zaplnit model a program. 

Vysvětlovací schéma přístupu CRUM: cílem vysvětlení je zjistit, proč člověk 
projevuje inteligentní chování toho druhu, které pozorujeme; samotné vysvětlovací 

schéma je založeno na předpokladu, že člověk je schopen mentálních reprezentací a 
algoritmických procedur operujících na těchto reprezentacích. Procesy aplikované na 
reprezentace vyúsťují v chování člověka. 

V současnosti existuje šest hlavních přístupů k modelování myšlení – logika, 
pravidla, pojmy, představy, analogie a konekcionistické sítě. Všechny uvedené přístupy 
Thagard podrobně ve své publikaci popisuje a hodnotí. K hodnocení využívá 
následujících kritérií [Thagard, 2001, s.30]: 

• Reprezentační mohutnost 

• Výpočetní mohutnost 
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o Řešení problémů (plánování, rozhodování, vysvětlení) 

o Učení 

o Jazyk 

• Psychologická přijatelnost 

• Neurologická přijatelnost 

• Praktická použitelnost 

o Výuka 

o Navrhování 

o Inteligentní systémy 

 

tab. 3 Přehled teoretických aplikací výpočetních přístupů [Thagard, 2001, s. 151] 

 

 Reprezentace Řešení problémů Učení Jazyk 

Logika propozice 
operátory 
predikáty 
kvantifikátory 

dedukce 
věrohodnost 

generalizace 
abdukce 

rozbor 
(parsování) 

Pravidla JESTLIŽE-PAK vyhledávání 
dopřední řetězení 
zpětné řetězení 

zhušťování 
zobecňování 
abdukce 

gramatika 
výslovnost 
pravopis 

Pojmy rámce s rubrikami 
schémata 
scénáře 

přiřazování 
dědění 
šíření aktivace 

abstrakce 
z příkladů 
kombinace pojmů 

lexikon 
sémantika 

Analogie cíl a zdroj 
příčinné vztahy 

vyhledávání 
přiřazování 
adaptace 

uchovávání 
tvorba schémat 

metafora 

Představy vizuální 
motorické atd. 

přiřazování 
manipulace 

cvičení 
představivosti 

schémata představ 

Sítě jednotky a spoje paralelní CS zpětné šíření 
s nastavením 

odstranění 
mnohoznačností 
výslovnost 
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tab. 4 Praktické použití kognitivní vědy [Thagard, 2001, s. 151] 

 

Jako výzvy se kterými se ještě kognitivní věda musí vyrovnat a námitky proti 
koncepci CRUM uvádí P. Thagard šest hlavních bodů: 

• Emoce – CRUM zanedbává důležitou roli, kterou při lidském myšlení hrají 
emoce. 

• Vědomí – koncepce CRUM si nevšímá ani důležitosti vědomí v lidském myšlení 

• Okolní svět – CRUM neuvažuje o významu, jaký může pro myšlení 
představovat okolní svět 

• Sociální prostředí – CRUM ignoruje fakt, že lidské myšlení je ze své podstaty 
sociálním jevem 

• Dynamický systém – mysl je systémem dynamickým a nikoli výpočetním 

• Matematika – jak naznačují matematické výsledky, lidské myšlení nemůže mít 
povahu počítacího stroje v běžném smyslu slova. Mozek tedy zřejmě pracuje na 
jiném principu, možná jako kvantový počítač. [Thagard, 2001] 

3.3 Vztah informační vědy a kognitivní vědy 

O vztahu informační vědy a kognitivní vědy (resp. kognitivních věd) se zmiňuje 
Ingwersen [Ingwersen, 1992, kap. 1 – Information Science in Context]. Na obr. 5 šipky 
znázorňují, ze kterých disciplín především získává informační věda inspiraci a 
teoretické vklady. Důvodem, proč jsou znázorněny kognitivní vědy (chápané jako 

 vzdělávání návrhářství systémy 

Logika kritické uvažování kódy logické programování 

Pravidla aritmetika 
dovednosti 

interakce člověk-
počítač 

většina expertních 
systémů 

Pojmy schémata problémů tvorba specifikací expertní systémy 
založené na rámcích 

Analogie řešení problémů kazuistika expertní systémy 
založené na případech 

Představy obrazotvornost diagramy některé expertní 
systémy 

Sítě čtení respektování omezení expertní systémy 
schopné učení 
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průnik lingvistiky, umělé inteligence a psychologie), je zdůraznit přímý vliv těchto 
oblastí zejména ve vztahu k vyhledávání informací (IR). V tomto ohledu může být 
informační věda pojímána v zásadě jako jedna z kognitivních věd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         : kognitivní vědy 
 
 

 
počítačová věda      AI Informační 

věda 

komunikace 

epistemologie  
 
matematika 

Informační 
teorie 

sociologie 

 
 
psychologie 

 
 
 
  lingvistika 

 
 
psycho- 
linvistika 

Socio- 
linvistika 

 
 

obr. 5 Vědecké disciplíny ovlivňující (→ ) informační vědu [podle Ingwersen, 1992] 

 

O jednotlivých oblastech kognitivní vědy a jejich aplikaci v informační vědě (resp. 
v knihovnictví a informační vědě, protože autoři používají zkratku LIS, tedy library and 

information science) se zmiňují Hughes a Spurginová [Hughes, Spurgin]. 

K problematice percepce poznamenávají, že jde o vztah podnětů a jednoduchých 
vnímaných objektů, přiřazování jednoduchých vnímaných objektů k uloženým 
reprezentacím objektů, důležitou součástí je zrakové zpracování a odrazy/obrazy 
skutečnosti (angl. imagery). Jako aplikaci poznatků o percepci v informační vědě vidí 
oblast HCI (komunikace člověk-počítač; podrobněji o tomto oboru viz kapitola 4 - 
Vědní obory s úzkým vztahem k informační a kognitivní vědě). 
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U myšlení je oblastí zájmu především zdůvodňování (angl. reasoning), řešení 
problémů (angl. problem solving) a rozhodování (ang. decision making). Možnými 
aplikacemi v LIS je hledání informací (angl. information seeking), posuzování 
relevance (angl. relevance judgements), výchova v oblasti informační gramotnosti 
(angl. information literacy training), výzkumné metody „myšlení nahlas“ (angl. think-

aloud reseearch methods). 

Otázkám učení a paměti se autoři věnují ve vzájemné souvislosti. Jako důležité 
skutečnosti u učení zdůrazňují rozdíly mezi strojovým a lidským učením a také 
psychologii a reprezentace učení. U paměti je podstatná otázka kódování a vyhledávání. 
Možnými aplikacemi jsou oblast vyhledávání informací (angl. information retrieval), 
uživatelské studie (angl. user studies), bibliografické instrukce a referenční práce. 

Reprezentace znalostí představuje metody uložení informací v mysli pro jejich další 
využití. Pojem je možné vysvětlit také jako chápání, navrhování a implementaci 
reprezentací informací v počítačích. Informační věda znalosti o této oblasti aplikuje 
v taxonomiích, tezaurech, klasifikačních schématech a ontologiích. Tyto nástroje jsou 
k reprezentaci znalostí používány v těchto disciplínách: inteligentní agenty, expertní 
systémy, systémy zpracování přirozeného jazyka, sémantické sítě, systémy vyhledávání 
informací, informační architektura. 

Další důležitou oblastí, kterou zkoumá kognitivní věda a znalostí o ní využívá i věda 
informační, je jazyk. Otázky, které se objevují ohledně vztahu mezi jazykem a 
poznáváním jsou např. tyto: může jazyk, kterým jedinec mluví, být příčinou rozdílů 

v tom jak myslí?10; je používání jazyka závislé na kognici?; které části mozku 

zpracovávají jazyk a jak toto zpracování probíhá? Pří zkoumání jazyka jsou zkoumána 
jazyková pravidla a jejich zpracovávání (syntax, sémantika, pragmatika) i osvojování 
jazyka a porozumění. Aplikace v LIS: zpracování přirozeného jazyka (angl. natural 

language processing, zkr. NLP), skryté sémantické indexování (angl. latent semantic 

indexing), vývoj řízených slovníků, (angl. controlled vocabulary development), 
vytěžování (extrakce) informací. 

 

                                                 
10 Srov. pojem jazykové relativity (kapitola Jednotlivé kognitivní procesy – řeč) 
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4 VĚDNÍ OBORY S ÚZKÝM VZTAHEM K INFORMA ČNÍ A 
KOGNITIVNÍ V ĚDĚ 

Některé z oborů, které mají souvislost s informační a kognitivní vědou, již byly 
zmíněny v textu nebo na obrázcích (např. kognitivní psychologie, lingvistika, umělá 
inteligence). Tato kapitola se jim bude věnovat podrobněji. 

Jedná se samozřejmě pouze o výběr (podle mého názoru nejpodstatnějších) z mnoha 
disciplín, které se k informační či kognitivní vědě vztahují. (Jenom ve výčtu oborů, 
majících vztah k informační vědě, uvádí Hjørland [Hjørland, 2005] 23 různých 
souvisejících vědních disciplín a oblastí)11. 

4.1 UMĚLÁ INTELIGENCE 

Podle výkladu České terminologické databáze z oblasti knihovnictví a informační 

vědy [TDKIV, 2002] má pojem umělá inteligence (angl. artificial intelligence, angl. zkr. 
AI) dva základní významy. 

Za umělou inteligenci můžeme označit vlastnost uměle vytvořených systémů, která 
vykazuje analogické rysy jako lidská inteligence. 

V druhém případě se pod tímto pojmem rozumí mezioborová vědní disciplína na 
pomezí kognitivních věd, kybernetiky a počítačové vědy. Tento obor zkoumá a 
modeluje inteligenci s cílem vyvinout software a hardware, který bude při řešení úloh 
používat postupy považované za projev lidské inteligence. Mezi základní oblasti 
zkoumání patří v AI obecné řešení problémů, plánování, rozpoznávání, reprezentace 
znalostí, adaptace a strojové učení. Jako aplikační oblasti se v současné době v umělé 
inteligenci rozvíjejí např. expertní systémy, zpracování přirozeného jazyka, počítačové 
vidění, robotika, neuronové sítě [TDKIV, 2002]. 

Druhý přístup dobře charakterizuje definice umělé inteligence, kterou vytvořil 
Marvin Minski: „Věda, jejímž úkolem je naučit stroje, aby dělaly věci, které vyžadují 
inteligenci, jsou-li prováděny člověkem“. [Berka, 2004a] 

V umělé inteligenci jsou patrné dva hlavní směry – psychologický a inženýrský. 
Psychologický směr se věnuje experimentování, zkoumá jak funguje lidská inteligence 

                                                 
11 Jsou to: umělá inteligence, studium komunikace, studium kompozice, počítačová věda, kybernetika, 
teorie rozhodování, fuzzy logika, informační psychologie, informační sociologie, informační ekonomie, 
lingvistické aspekty informace, lexikografie, logika, výzkum masové komunikace, metavěda, operační 
výzkum, filozofické problémy v LIS, scientometrie, sémantika, sémiotika, systémová analýza, systémová 
teorie, teorie poznání [Hjørland, 2005]. 
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a jednotlivé procesy se pokouší simulovat. Inženýrský směr se naopak nezabývá 
simulací lidských postupů, hlavní je pro něj výsledek (např. šachové programy). 

Vývoj umělé inteligence můžeme rozdělit do tří etap. První etapa (50. – 60. léta 20. 
století) se vyznačovala hledáním univerzálního řešícího postupu (založeno na 
obecném řešení úloh, GPS = general problem solver), druhá etapa (70. – 90. léta) se 
zaměřila na otázku reprezentace znalostí, třetí etapa (od 90. let) je charakteristická 
orientací na učení a adaptace a otázku komunikace. Mezi oblasti, kterým se umělá 
inteligence věnuje, můžeme zahrnout hraní her, dokazování teorémů, obecné řešení 
úloh, percepci (řeč, vidění), porozumění přirozenému jazyku, tvorbu expertních 
systémů, strojové učení. 

V polovině 70. let se práce se znalostmi vyznačovala tím, že získávání znalostí 
v expertních systémech mělo podobu transferu znalostí. Na přelomu 80. a 90. let již 
získávání znalostí probíhá jako modelování znalostí (tvoří se přehledné a opakovaně 
použitelné modely dané úlohy – metodika CommonKADS). V současnosti se v práci se 
znalostmi využívají ontologie (jedná se o domluvenou terminologii pro určitou 
aplikační oblast, která umožňuje sdílení znalostí z této oblasti; např. generické 
ontologie, doménové ontologie) a tzv. sémantický web (angl. semantic web), který je 
zaměřen na přidání sémantiky v podobě metadat k webovým stránkám. 

V práci s neurčitostí se v polovině 70. let používaly v expertních systémech ad hoc 
přístupy, později došlo k využití propracovaných teorií – teorie pravděpodobnosti (v AI 
ji využívají např. bayesovské sítě), fuzzy teorie, teorie možností. V současné umělé 
inteligenci existuje oblast nazývaná soft computing, která označuje metody umožňující 
rychle nalézat řešení vágně a neúplně popsaných problémů. V této oblasti se využívá 
fuzzy logika, neuronové sítě, genetické algoritmy, pravděpodobnostní metody, teorie 
chaosu. 

V oblasti učení a adaptace se v 50. a 60. letech tento směr objevil v kybernetice 
(teorii řízení), zatímco v umělé inteligenci byly zkoumány neuronové sítě. V 80. letech 
se do popředí zájmu dostala oblast strojového učení, tedy vývoj algoritmů pro 
automatizované získávání znalostí z dat. Používaly se rozhodovací stromy a pravidla, 
neuronové sítě, genetické algoritmy, případové usuzování atd. Od 90. let se používá 
metoda dobývání znalostí z databází. Jedná se o netriviální extrakci implicitních, dříve 
neznámých a potenciálně užitečných informací z dat. V současnosti se objevují snahy 
vybavit učící se systémy rysy adaptivity pomocí inkrementálního učení, učení a 
zapomínání, integrace znalostí, meta-učení, revize znalostí a využívání antologií. 

Další otázkou, kterou se zabývá umělá inteligence, je komunikace a kooperace. 
V roce 1986 ji Minski ve své knize Society of Mind označil za jeden z principů umělé 
inteligence. Od poloviny 80. let se objevuje „nová“ umělá inteligence, charakteristická 
tím, že není založena na reprezentaci znalostí a uvažování, ale vzniká ze vzájemné 
interakce jednoduchých tzv. reaktivních agentů. V současné „klasické“ umělé 
inteligenci se využívá distribuovaná umělá inteligence a multiagentní systémy. Tzv. 
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racionální agent, schopný rozhodnout se o následné akci co nejoptimálnějším 
způsobem, je charakterizován autonomností, reaktivitou, intencionalitou a sociální 
inteligencí. [Berka, 2004a] 

Jak uvádí I. M. Havel [Havel, 2004], pro výzkum v oblasti umělé inteligence 
existují čtyři možné zdroje motivace: v současné době převládající motivace aplikační, 
inženýrská, motivace badatelská (snaha dozvědět se co nejvíce o povaze mentálních 
procesů, zejména těch u člověka), motivace matematická (čistě teoretické studium 
matematických a logických systémů, odvozených z metod AI) a konečně přirozená 
lidská hravost (zkoušení, co všechno dokážeme sestrojit a naprogramovat). 

Právě druhý motivační typ – badatelskou motivaci – vidí autor jako důvod, proč 
můžeme umělou inteligenci považovat za jednu z disciplín zastřešených označením 
kognitivní věda (společně s psychologií, neurovědami, lingvistikou, informatikou a 
filozofií mysli). 

Za základní metodu tradiční umělé inteligence lze označit počítačové modelování. 
Při něm je počítač považován pouze za prostředek, podstatné jsou algoritmy a 
programy. Z aplikačního hlediska má přednost efektivita programu (zejména nároky na 
počítačový čas a paměť); hlediskem komplementárním je velikost třídy úloh téhož typu, 
které jsou algoritmem řešitelné. [Havel, 2004] 

Psychologické hledisko v umělé inteligenci probouzí zájem o vnitřní strukturu 
algoritmu a příslušného výpočtového procesu a zejména o míru, v jaké odráží naše 
představy o kognitivních procesech v lidské mysli nebo o biologických potencialitách 
mozku. 

Experimenty v AI se většinou zaměřují na specifickou kognitivní schopnost (např. 
rozpoznávání obrazů, počítačové vidění, řešení určitého typu úloh, analýza jazyka 
apod.). Podle Havla by se však místo usilování o dokonalost v těchto (často velmi 
specifických) úlohách měla integrovaná umělá inteligence zaměřit na propojení 
dílčích metod do jednoho celku. Podstatnou charakteristikou samotného pojmu 
inteligence je totiž všestrannost. 

O integrované umělé inteligenci lze v současnosti hovořit pouze v souvislosti 
s konstrukcí inteligentních robotů. Robotika má kromě aplikačního a badatelského 
významu i filozofické aspekty. Ty se projevují v pohledu na robota jako na prostorově 
situovaný a „vtělený“ systém, který přichází do kontaktu s reálným a nikoli virtuálním 
prostředím. 

Důležitou charakteristikou přirozené inteligence je schopnost se vyvíjet a osvojovat 
si nové obecné schopnosti, které nebyly součástí původního vybavení. Tímto směrem 
své zkoumání zaměřila metoda genetických algoritmů, založená na variačně-selekčním 
vývojovém principu. 

Předchozí odstavce se týkaly zejména tradiční umělé inteligence (tradiční paradigma 
v AI se označuje také jako logicko-symbolické, symbolicko-reprezentační, 
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algoritmické, komputacionalistické). Nové směry v umělé inteligenci se hlouběji 
zabývají otázkou relevance použité architektury počítače (technického systému) 
k realizaci kognitivních procesů. Aktuální je tato otázka v posledních dvaceti letech, 
kdy se objevila alternativní paradigmata v umělé inteligenci: konekcionismus 
(neuronové sítě) a distribuovaná umělá inteligence (mutiagentní systémy). [Havel, 
2004] 

4.1.1 Expertní systémy 

Expertní systém (angl. expert system, ekv. konzultační systém, znalostní systém, 
zkr. ES) můžeme stručně definovat jako „prostředek zpracování dat založený na 
principech umělé inteligence k soustředění znalostí expertů v podobě programů a dat“ 
[Akademický slovník cizích slov, 1997]. 

Bližší vysvětlení termínu předkládá [TDKIV, 2002]. Expertní systém je počítačová 
aplikace nebo systém simulující poznávací a rozhodovací činnost experta při řešení 
složitých úloh. Jeho cílem je dosáhnout ve zvolené problémové oblasti kvality 
rozhodování na úrovni experta12. Základní součásti expertního systému tvoří báze 
znalostí, báze dat k řešeným případům a řídící mechanismus (inferenční neboli 
odvozovací stroj, rozhodovací jádro) (viz obr. 6). Řídící mechanizmus je program pro 
práci s těmito bázemi využívající technik umělé inteligence. Jako doplnění těchto 
základních součástí expertní systém většinou obsahuje ještě modul pro komunikaci 
s uživatelem a vysvětlovací modul. Obecně použitelný řídící mechanismus bez báze dat 
a báze znalostí se nazývá prázdný expertní systém (pouzdro, angl. shell13). Podle 
charakteru řešených úloh můžeme expertní systémy rozdělit na systémy diagnostické, 
plánovací a hybridní; z hlediska reprezentace znalostí se rozlišují systémy založené na 
pravidlech, na rámcích a na logickém programování. 

Charakteristickými rysy expertních systémů jsou oddělení báze znalostí a 
inferenčního mechanismu, neurčitost v bázi znalostí, neurčitost v odpovědích uživatele, 
dialogový režim práce, vysvětlovací činnost, modularita a transparentnost báze znalostí. 
Iniciativa je vždy na straně expertního systému, který volí otázky, které klade uživateli. 
Uživatel se ovšem nespokojí pouze s doporučením systému, ale požaduje také jeho 
zdůvodnění. [Berka, 2004b] 

Přínosem expertních systémů je zvýšená dostupnost expertizy (lidský expert není 
vždy k dispozici, ES lze provozovat na libovolných počítačích), snížené náklady na 
provedení expertizy (cena práce počítače je nižší než cena práce experta), trvalost 
expertizy (znalosti v ES použitelné trvale, expert může odejít), násobná expertiza 
                                                 
12 Znalosti experta jsou ovšem takového charakteru, že je nelze získat pouze z dat, často vycházejí z jeho 
zkušeností, z toho, co v praxi „funguje“ a dají se pouze obtížně jazykově vyjádřit. 
13 Ze zahraničních prázdných expertních systémů je možné uvést např. EXSYS (výrobcem je 
stejnojmenná firma), Nexpert Object (firmy Neuron Data) či Clips (NASA), z českých systémů např. 
FEL-EXPERT (FEL ČVUT Praha), EQUANT (UI AV ČR), SAK a NEST (oba systémy VŠE Praha) 
[Berka, 2004b] 
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(znalosti více expertů v jednom ES), vzrůst spolehlivosti expertizy, schopnost 
vysvětlování, rychlá odezva, úplnost expertizy (ES nepodléhá únavě, emocím, stresu) 
[Berka, 2004c]. 

 

 

obr. 6 Struktura expertního systému [Berka, 2004b] 

 

4.1.2 Neuronové sítě 

Pod pojmem neuronová síť (angl. neural network) si můžeme představit 
počítačovou aplikaci nebo systém využívající k řešení úloh model funkcí biologického 
neuronu. Tento model se nazývá procesor, výkonný prvek či perceptron. Typický 
procesor má více vstupů, které dokáže klasifikovat a na jejich základě generuje výstup. 
Procesory jsou navzájem propojeny do sítí ohodnocenými vazbami. To umožňuje 
nealgoritmické a paralelní zpracování složitých úloh.14 Sítě mohou mít různou topologii 
- asociativní, rekurentní, vrstvenou. Činnost sítě je založena na procesu učení, tedy 
adaptace na konkrétní úlohu za pomoci vnějšího činitele (síť s učitelem) nebo na 
základě stimulů (samoorganizující se síť). Mezi aplikační oblasti neuronových sítí patří 
například analýza dat a znalostní systémy, zpracování obrazu (umělé vidění), 
předpovědi počasí, řízení, marketing, optimalizace [TDKIV, 2002]. 

M. Dobeš v příspěvku na konferenci Kognice a umělý život [Dobeš, 2001] 
upozorňuje na některé charakteristiky, které vykazují jak umělé neuronové sítě tak 
lidský mozek. Podobné charakteristiky umělých a přirozených procesů podle tohoto 
                                                 
14 Paralelní zpracování úloh více odpovídá zpracování informací v mozku. Běžné počítače naproti tomu 
zpracovávají úlohy sériově. 
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autora vzbuzují naději, že počítačové modelování lidských kognitivních procesů je 
validní technikou poznávání toho, jak funguje lidský mozek. 

Mezi základní vlastnosti umělých neuronových sítí, které jsou vlastní i lidskému 
mozku patří generalizace, posílení a zeslabení a habituace. 

Generalizace znamená, že jakmile naučíme neuronovou síť vykonávat nějakou 
úlohu na omezeném počtu vstupů, je síť schopná tuto úlohu realizovat i pro vstupy, se 
kterými se ještě nesetkala. Posílení a zeslabení je základem kognitivních funkcí u 
člověka stejně jako u tréninkových algoritmů umělých neuronových sítí. Žádoucí 
výsledek posilní celý řetězec, kterým byl dosažen, nežádoucí výsledek ho naopak 
oslabí. Habituace je proces, kdy se důležitost irelevantních stimulů snižuje, zatímco se 
do popředí dostávají klíčové, smysluplné stimuly. Tento proces je možné pozorovat 
např. při učení neuronové sítě bez supervize. Umělé neuronové sítě již byly vytvářeny 
tak, aby výše uvedené charakteristiky splňovaly. Skutečnou podobnost umělých 
neuronových sítí a lidského mozku proto potvrzují až charakteristiky uvedené dále. 

V neurofyziologii převládá názor, že lidský mozek pracuje modulárně, tzn. existují 
relativně samostatné jednotky zpracování informací, které na svojí úrovni informaci 
zpracují a výsledek podávají dále. Tímto způsobem se informace agreguje. Podobný 
proces modularity je nevyhnutelné zavést i při zpracování složitějších úloh pomocí 
umělých neuronových sítí. Při složitější úloze může být jedna neuronová síť neschopná 
úlohu vyřešit, resp. ji řeší (trénuje se na ni) příliš dlouho. Po rozdělení úlohy na částečné 
podúlohy (rozdělení vstupů na podskupiny a řešení každé skupiny vstupů jednou 
neuronovou sítí) je možné úlohu řešit, resp. se řeší rychleji. 

Také další charakteristika umělých neuronových sítí, podobná vlastnosti lidského 
mozku souvisí s výhodou modulární oproti nemodulární struktuře – nová informace 
přicházející do sítě překrývá starou informaci. To znamená, že je vhodné některé úlohy 
rozdělit na více částí, protože i když neuronová síť může úspěšně simulovat jednu část 
úlohy, při učení druhé části úlohy první část „zapomene“. 

Poslední charakteristikou, kterou M. Dobeš ve svém příspěvku popisuje je 
predispozice sítě na úlohu. U lidí je to tak, že se evolucí části mozkové kůry 
diferencovali tak, aby mohli plnit určité funkce, ale zároveň zůstaly flexibilní. 
Příkladem může být predispozice k řeči, kterou mají všichni lidé, která je ale natolik 
flexibilní, že se dítě dokáže přizpůsobit svému jazyku. Podobnou vlastnost mají i umělé 
neuronové sítě – pokud je síť naučená na jistý typ úlohy, přizpůsobí se řešení podobné 
úlohy jednodušeji než by to udělala zcela nová síť. 

Autor zakončuje svůj příspěvek konstatováním, že vytváření funkcionálních 
počítačových modelů umožňuje nabízet alternativní odpovědi na otázky ohledně 
mechanizmů fungování lidského kognitivního systému. Podobné projevy modelů a 
skutečných biologických struktur poukazují na správnost modelového přístupu při 
objevování tajemství lidského mozku [Dobeš, 2001]. 
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4.2 HUMAN COMPUTER INTERACTION 

Vztah tohoto oboru k informační vědě je zřejmý z toho, že se jeho definice objevuje 
v České terminologické databázi z oblasti knihovnictví a informační vědy (TDKIV) i 
z faktu, že se tímto oborem zabývá již několik diplomových prací, zpracovaných na 
Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. 

Problematiku komunikace člověk-počítač (angl. human computer interaction, 

computer-man communication, zkr. HCI) vysvětluje TDKIV [TDKIV, 2002] jako druh 
komunikace, při níž dochází k přenosu informací mezi člověkem a počítačem a která 
spočívá v interakce programátora, operátora či uživatele s počítačem na základě přesně 
stanovených pravidel. Vstupní informace jsou počítači předávány např. pomocí 
klávesnice, hlasového vstupu apod.; výstupní informace může počítač člověku předávat 
pomocí monitoru, tiskárny, hlasového výstupu atd. Uživatelské rozhraní (angl. user 

interface) charakterizuje stejný zdroj jako „rozhraní mezi uživatelem a počítačovým 
programem, které mj. zahrnuje možnosti a postup ovládání programu, chybová hlášení 
programu, formu a obsahu nápovědy apod.“ [TDKIV, 2002] 

Poněkud širší definici uvádí ve své diplomové práci M. Součková [Součková, 2003, 
s. 3]: 

„HCI je společensko-technologická věda, která zkoumá problematiku interakce a 
komunikace mezi člověkem (jednotlivcem či skupinami) a počítačem (počítačovými 
systémy). 

HCI zkoumá lidské vnímání a poznávání a schopnost využívat počítač. Zkoumá, 
jakým způsobem jsou informace prezentovány, studuje, jak počítač ovlivňuje 
jednotlivce, organizace a společnost a sleduje, jak lidé vytvářejí, implementují a 
využívají interaktivní počítačové systémy. HCI se zabývá také interakčními 
technologiemi a styly, navrhuje uživatelská rozhraní a prosazuje nutnost dodržování 
ergonomických zásad při práci s počítačem.“ 

Komunikace člověk – počítač tedy zahrnuje procesy relevantního vyhledávání 
informací, uživatelských rozhraní a jiných atributů informačních systémů či 
informačních technologií (IS/IT). Rozvoj HCI určuje zejména konkurenční prostředí 
[Papík, 2001b]. Podobně jako informační věda je také obor human-computer interaction 
průnikovým oborem. Jeho zkoumání z pohledu počítačové vědy jako pouze 
technologické záležitosti je nedostačující. Další obory, např. humanitní a sociální, 
naopak často zužují HCI na psychologické aspekty komunikace „lidského zdroje“ 
s počítačem. Také tento přístup je velmi zjednodušující a nepřesný [Papík, 2001b]. 

Vliv na obor HCI mají zejména tyto obory a oblasti [Faulkner, 1998, citováno dle 
Papík, 2001b]: počítačová věda, ergonomie, umění, design, psychologie, lingvistika, 
sociologie, filozofie, antropologie, fyziologie, umělá inteligence, inženýrské obory. 
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4.2.1 Vztah HCI k informační vědě 

R. Papík označuje HCI [Papík, 2001b] za obor s vazbami a rozhraním k informační 
vědě a uvádí, že se toutou problematikou v zahraničí zabývá řada periodik z oblasti 
informační vědy. Z autorů, kteří publikují své práce na rozhraní obou disciplin, 
výběrově zmiňuje B. Shneidermana, B. Shackela a G. Marchioniniho. 

Styčným bodem human-computer interacion a informační vědy je jejich zájem o 
koncového uživatele. HCI zkoumá koncového uživatele velmi podrobně, zejména 
v oblasti označované jako uživatelské rozhraní. I pro informační vědu je koncový 
uživatel, jeho okolí, chování a informační potřeby předmětem zkoumání. Informační 
věda také zaměřuje aplikačně na koncového uživatele informační služby, které dále 
zkoumá, navrhuje jejich koncepci a optimalizaci. S pojmem koncový uživatel se 
setkáme i v oblasti návrhu a projektování informačních systémů, kterým se zabývá HCI. 
Informační věda se zajímá nejen o projekční část, ale také o zkoumání systémů a 
vyhodnocování jejich užívání koncovým uživatelem. 

Rozhraní informační vědy a human-computer interaction je velmi zřetelné právě 
v oblasti uživatelského rozhraní. Uživatelské rozhraní jako prostředník komunikace 
mezi počítačem (informačním systémem) a člověkem (uživatelem) ovlivnilo zájem o 
vyhledávání v informačních systémech a elektronických zdrojích typu bází dat. Rozvoj 
internetu tomuto trendu napomohl využitím nových vyhledávacích prostředků a 
rozhraní v komunikaci klient-server [Papík, 2001b]. 

4.3 KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE 

Obor s názvem kognitivní psychologie byl již popsán v části diplomové práce, 
zaměřené na kognitivní procesy. Jedná se o teorii zaměřenou na zpracování informací, 
získávání obecných poznatků a procesů chápání [Akademický slovník cizích slov, 
1997]. 

Pro shrnutí je uvedeno několik významů spojení kognitivní psychologie 
(terminologické vymezení), které odlišují autoři Švancara, Vašina a Kostroň: 

1. „procesy, jejichž působením poznáváme věci a jevy svého prostředí nebo si je 
uvědomujeme 

2. kategorizační pojem, odlišení poznávacích procesů od emocionálních a 
konativních procesů a stavů; kognitivní styl; kognitivní orientace 

3. produkty poznávání; získané vědění; informace 

4. vyhraněný přístup, případně systém, tedy spíše kognitivistický než kognitivní, 
např. Piagetův, kognitivní teorie emocí, kognitivní terapie“ [Švancara, Vašina, 
Kostroň, 1991] 
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4.3.1 Pozice kognitivní psychologie jako jedné z kognitivních věd 

V současné době se kognitivní psychologové často věnují pouze teorii a 
počítačovému modelování, nicméně prvotní metodou, kterou tento obor používal, byly 
pokusy s lidskými subjekty. Pokusné osoby jsou zkoumány v laboratořích, neboť pouze 
tímto způsobem je možné zajistit studium různých druhů myšlení za kontrolovatelných 
podmínek. Testují se například tyto skutečnosti: omyly při deduktivním vyvozování, 
způsob vytváření a užívání pojmů, rychlost myšlení za použití mentálních obrazů, 
výkonnost při řešení problémů s analogiemi. 

Teoretickým rámcem pro pokusy odpovědět na otázky o podstatě myšlení je 
předpoklad existence mentálních reprezentací a procedur. Vypracování a testování 
počítačových modelů, které slouží jako analogie mentálních operací, napomáhá 
psychologům k simulování lidských výkonů při deduktivním vyvozování, tvorbě pojmů, 
mentálních představách nebo řešení problémů pomocí analogií. [Thagard, 2001] 

4.4 NEURODISCIPLÍNY 

Neurodisciplíny nebo také neurovědy (angl. neurosciences) jsou oblastí zkoumání, 
která pojednává o struktuře, funkci, vývoji, genetice, biochemii, fyziologii, farmakologii 
a patologii nervového systému. Částí neurověd je i zkoumání chování a učení 
[Wikipedia]. Zahrnuje tradičnější vědecké přístupy (např. anatomie, fyziologie, 
biochemie) společně s novějšími obory jako molekulární biologie a počítačová věda. 

Jak upozorňuje Kulišťák „neurověda(y) je v současnosti vymezována dosti rozdílně. 
Obecně se jí má na mysli vědecké studium nervového systému. Ovšem můžeme nalézt i 
diferencující vyjádření, oddělující zvláště kognitivní a výpočetní (komputační) 
neurovědu, které se však obě věnují tradičně lidským otázkám, jakými jsou vědomí, 
jednání, poznávání a normálnost.“ [Kulišťák, 2003, s. 20]. 

V literatuře se lze setkat také s pojmy filozofie neurověd (týká se základních otázek 
oboru, zkoumá např. různá pojetí neurovědních teorií) či neurofilozofie (zabývá se 
neurovědními pojmy v rámci filozofických teorií, kupř. vlivem neurologických 
syndromů na pojetí „jednoty já“). 

Ryze praktické vymezení neurověd(y) uvádí webové stránky Loyola Univerzity, 
Chicago, které uvádí, že „obor spojuje odborníky léčící poruchy mozku, míchy, 
periferního nervového systému, sluchu, nosu a krku“ [Kulišťák, 2003]. 

Mezi neurovědy se vztahem ke kognitivní vědě můžeme zařadit například 
neurofyziologii a neuropsychologii (viz schéma Havel, obr. 4). Neurofyziologie je 
jeden z oborů fyziologie zabývající se stavbou a činností nervové soustavy 
[Akademický slovník cizích slov, 1997]. Tato větev neurověd se zabývá chováním 
nervové soustavy a jejích složek, zvláště tím jak, proč a kdy nervové buňky vysílají 
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impulzy [Crick, 1997]. Neuropsychologie (někdy také fyziologická psychologie – lze 
mezi nimi ale nalézt rozdíly) je považována za obor psychologie, týkající se 
fyziologického základu psychických procesů [Kulišťák, 2003]. 

Klasická větev neuropsychologie souvisí s lokalizací funkcí (v mozku), kognitivní 
neuropsychologie vychází z experimentální psychologie, projevil se u ní vliv 
konekcionizmu. Kognitivní neuropsychologie má dva základní cíle: „vysvětlit 
charakteristiky narušeného a intaktního kognitivního výkonu pacientů s poškozeným 
mozkem v pojmech poškození jedné nebo více složek podle teorie jeho normální 
kognitivní činnosti“ a „formulovat závěry o normálních, narušených, intaktních 
kognitivních procesech na základě charakteristik narušených a nenarušených schopností 
zjištěných u pacientů s poškozeným mozkem“ [Ellis a Young, 1988, cit. dle Kulišťák, 
2003, s. 28]. 

Podobně jako v kognitivní psychologii i v neurovědách jsou běžné kontrolované 
pokusy. Jejich cílem je zjistit podstatu fungování mozku. Při práci se zvířaty 
výzkumníci zavádějí do mozku elektrody a mohou zaznamenávat aktivitu jednotlivých 
neuronů. V posledních letech byly vyvinuty neinvazivní snímací aparatury (založené na 
magnetické nebo pozitronové rezonanci), které umožňují provádět podobné 
experimenty i s lidmi. Pokusná osoba řeší zadané mentální úkoly a současně je 
zaznamenávána činnost různých partií mozku. Pomocí této techniky se podařilo objevit 
části mozku aktivní, když je zapojena představivost a interpretace významu slov. Další 
možností je výzkum chování osob, které mají poškozenu definovatelnou část mozku. 
Vývoj teorie je v neuropsychologii doprovázen počítačovými modely chování skupin 
neuronů. [Thagard, 2001] 

4.5 FILOZOFIE 

Také filozofie má velký význam pro kognitivní vědu, přestože neprovádí 
systematická pozorování ani se nezbývá počítačovým modelováním. Zabývá se však 
zásadními tématy, která stojí v pozadí empirického pozorování i komputačních modelů 
mysli. 

Další oblastí, ve které může filozofie kognitivní vědě přispět, jsou metodologické 
problémy (např. podstata toho, co kognitivní věda odhaluje). Vedle obecných otázek 
typu vztahu mysli a těla a popisných otázek (jak lidé myslí), zkoumá filozofie také to, 
jak by lidé myslet měli [Thagard, 2001], tzn. že se zabývá otázkami etiky. 

Dlouhodobě se myslitelé (filozofové) zabývají problémem vztahu mysli a těla. 
Problém mysli a těla (psychofyzický problém) vyplývá z intuitivního rozlišování 
kategorií mentálního (nebo psychického, duševního, vnitřního) a fyzického (či 
tělesného, materiálního, vnějšího). Tento problém náleží k širšímu okruhu otázek, 
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kterými se zabývá filozofie mysli. V současné filozofii mysli lze rozlišit 
fenomenologický a analytický proud. 

V minulosti se filozofickým problémem mysli a těla zabývaly mnohé směry. 
Základní rozlišení vychází z toho, zda daní filozofové jsou vůbec ochotni kategorie 
mentálního a materiálního od sebe odlišovat. Pokud ne, patří k proudu tzv. monismu (ti, 
kteří všemu přisuzují mentální povahu, se nazývají mentalisté či idealisté; ti, kteří 
naopak materiální povahu se nazývají materialisté). Filozofové, kteří mentální a 
materiální oddělují, patří mezi dualisty. 

Z moderních filozofických směrů ovlivnil kognitivní vědu zejména behaviorismus, 
resp. spíše jeho opuštění v 50. letech 20. století (viz kapitola o vývoji kognitivní vědy) a 
funkcionalizmus a jeho počítačová metafora [Havel, 2004]. 

Ze současné filozofie měly patrně největší vliv na informační vědu Popperova teorie 
tří světů a Kuhnovo zavedení pojmu paradigma v knize Struktura vědeckých revolucí. 

4.6 LINGVISTIKA 

Lingvistika neboli jazykověda (angl. linguistic) je věda o jazyku, jeho struktuře, 
vztahu k myšlení a skutečnosti. Zabývá se zkoumáním užívání jazyka, jeho vývojových 
zákonitostí, jeho vztahu k mimojazykové skutečnosti atd. [TDKIV, 2002; Akademický 
slovník cizích slov, 1997]. Jazykověda se zabývá např. fonetikou, morfologií, syntaxí či 
sémantikou. 

Lingvisté někdy provádějí psychologické pokusy nebo staví modely, většinou však 
pokračují v tradici, založené Chomskym. Jejich hlavním teoretickým cílem je odhalit 
gramatická pravidla určující základní strukturu přirozených jazyků. Zjišťují také rozdíly 
mezi gramatickými a negramatickými výroky. [Thagard, 2001] 

Crick v rámci kapitoly své knihy s názvem Neurální sítě15 [Crick, 1997, s. 199] 
popisuje použití neuronových sítí pro oblast lingvistiky. Lingvisté upozorňují, že 
operace, které jsou základem řeči (například syntaktická pravidla), v současnosti lépe 
zvládají programy napsané v souladu s teorií umělé inteligence. Rozpor spočívá ve 
skutečnosti, že sítě nejlépe zvládají vysoce paralelní děje, zatímco jazykové úlohy 
vyžadují určitý druh zpracování sériového. V mozku je ukryt systém pozornosti, jehož 
do jisté míry sériový charakter se uplatňuje na základech souborů paralelních činností. 
Neuronové sítě dosud nedosáhly toho stupně složitosti, jaký tyto sériové procesy 
vyžadují. Podle Cricka je však vyřešení tohoto problému pouze otázkou času. 

Součástí lingvistiky, která má přímý vztah k informační vědě je výpočetní 
lingvistika  (ekv. algebraická lingvistika, matematická lingvistika, komputační 

                                                 
15 Termín neurální sítě, používaný v knize (překlad F. Koukolík), je ekvivalentní pojmu neuronové sítě. 
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lingvistika, počítačová lingvistika; angl. computer linguistic). Jedná se o obor zabývající 
se kvantitativním popisem jazykových jevů s využitím výpočetní techniky. 
V knihovnictví i informační vědě se uplatňuje zejména při automatizaci informačních 
procesů a analýze textů (např. strojový překlad, automatické indexování, tvorba 
selekčního jazyka) [TDKIV, 2002]. 

Další zajímavou oblastí je kognitivní lingvistika , která zkoumá vztah mezi jazykem 
a lidskou myslí. V tomto oboru základem není představa jazyka jako struktury 
zvláštního rázu, ale jako sémiotického systému propojeného se systémem kognitivním 
(tzn. zdrojem významu jsou zážitky, které máme na základě našich smyslů). Na této 
disciplíně je podnětné, že ukazuje, k čemu může být užitečné zkoumání jazyka i pro 
nelingvisty (psychology, pedagogy, neurology, psychiatry). Pojmové struktury, ke 
kterým dospíváme na základě toho „jak mluvíme“ totiž mohou poukazovat na to „jak 
myslíme“ [Vaňková, 2002]. 

4.7 KOGNITIVNÍ ANTROPOLOGIE 

Tato oblast antropologie, kterou můžeme zařadit mezi kognitivní vědy, obohacuje 
zkoumání lidského myšlení o otázky vlivu kulturního kontextu jedince na jeho myšlení. 
Obor sleduje nejen myšlení lidí jedné jazykové skupiny, ale i rozdíly ve způsobech 
myšlení v různých kulturách. Hlavní metodou kognitivní antropologie je etnografie. 
Výzkumník, který žije ve studované kultuře a komunikuje s jejími příslušníky poznává 
sociální a kognitivní strukturu této kultury [Thagard, 2001]. 

4.7.1 Vztah informační vědy, kulturní antropologie a lingvistiky  

Porovnání vztahu těchto tří disciplín se věnuje T. Samek v zajímavém příspěvku, 
nazvaném Dočkáme se „informační antropologie?“. O jednom interdisciplinárním 

rozměru informační vědy [Samek, 2000]. Jak je z názvu patrné, zabývá se také 
myšlenkou možného vzniku nového vědního oboru na pomezí informační vědy a 
antropologie. 

Existuje totiž disciplína s názvem informační lingvistika , která zkoumá možnosti 
překonávání jazykových bariér. Analogicky by se tedy podle Samka mohla vyvinout 
oblast (subdisciplína informační vědy), která by se věnovala překonávání kulturních a 
sociálních bariér v mezinárodní a mezikulturní informační komunikaci. Ta by se mohla 
nazývat informační antropologie. 

Zkoumáme-li vztah informační vědy a antropologie, nelze se vyhnout ani úvahám o 
lingvistice. Myšlení je realizováno pomocí jazyka a využití jazyka úzce souvisí 
s kulturním prostředím. 
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Současnou kulturní antropologii  lze definovat jako empiricko-teoretickou vědu, 
která na základě mezikulturních srovnávacích výzkumů usiluje o systémovou analýzu 
sociokulturních systémů v prostoru a čase. Samek se domnívá, že v definici, předmětu i 
metodách kulturní antropologie existují styčné plochy s definicí, předmětem a 
metodami informační vědy. Jak lingvistiku, tak i antropologii můžeme považovat za 
vědní obory, který spadají do oblasti informačních teorií, představovaných kruhem A ve 
Vennově diagramu informační vědy prof. Cejpka. 

Poddisciplínou kulturní antropologie je lingvistická antropologie. V tomto oboru 
se klade důraz především na sémantickou a komponenciální analýzu nativních 
terminologických systémů a na studium klasifikačních principů, na jejichž základě 
budují členové určité kultury své osobité systémy znalostí. 

Z jednotlivých směrů kulturní antropologie má podle autora největší význam pro 
informační vědu: 

• Strukturální antropologie 

• Nová etnografie, zahrnující 

o Etnosémantiku 

o Etnovědu 

o Kognitivní antropologii 

o Symbolickou antropologii 

o Etnografii řeči 

 

Mezi lingvistické disciplíny, které se mohou uplatnit v informační vědě a kulturní 
antropologii, řadí autor psycholingvistiku, sociolingvistiku (zahrnuje etnolingvistiku a 
antropolingvistiku), matematickou lingvistiku, textovou lingvistiku, synchronní 
lingvistiku a aplikovanou jazykovědu. 

V označování jednotlivých hraničních disciplín mezi dvěma obory samozřejmě vždy 
záleží na tom, očima které vědy se na danou disciplínu díváme. Jazykovědci označují 
mezní obor mezi antropologií a lingvistikou jako antropologickou lingvistiku , naproti 
tomu antropologové hovoří o lingvistické antropologii (viz výše). 

Stejně je to s oborem informační lingvistika , který se z našeho pohledu nazývá 
lingvistická informa ční věda. Náplní této disciplíny je výzkum a vývoj informačních 
systémů typu člověk-stroj komunikujících na bázi přirozeného jazyka. Mezi úkoly 
lingvistické informační vědy patří: 

• textová analýza jazykových sdělení 

• výstavba a strukturování IS na bázi přirozeného jazyka [Samek, 2000]. 
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4.8 BIOINFORMATIKA 

Akademický slovník cizích slov [Akademický slovník cizích slov, 1997] popisuje 
tento obor jako „úsek informatiky, zaměřený na automatickou registraci funkčních 
projevů živých systémů, součást biologické matematiky“. 

Bioinformatika (ekv. výpočetní biologie, angl. bioinformatics, computational 

biology) je využití technik aplikované matematiky, informatiky, statistiky a počítačové 
vědy k vyřešení úloh z oblasti biologie. Výzkum ve výpočetní biologii se často překrývá 
se systémovou biologií. Hlavní výzkumné úsilí tohoto oboru zahrnuje např. hledání 
genů, shromáždění údajů o genomu, předpověď struktury proteinů, modelování vývoje 
(evoluce) [Wikipedia]. 

Bioinformatika je široký termín popisující aplikace počítačové technologie a 
informační vědy, sloužící k organizování, interpretaci a předpovídání biologických 
struktur a funkcí. Jedná se o interdisciplinární oblast (průsečík biologie, počítačové a 
informační vědy), která je nezbytná k řízení, zpracování a pochopení velkých objemů 
dat, např. ze sekvencí lidského genomu nebo z rozsáhlých databází obsahujících 
informace o rostlinách a zvířatech a používané pro objevování a vývoj nových léků. 

Oborem, souvisejícím s bioinformatikou je hraniční vědní obor bioinženýrství, 
zabývající se rozvíjením matematicko-kybernetických přístupů v biologii a medicíně a 
konstrukcí přístrojů na základě analogií mezi biologickými a kybernetickými systémy 
[Akademický slovník cizích slov, 1997]. 
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5 PROCES VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A JEHO 
STRUKTURACE 

5.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 

Na začátku této kapitoly je vhodné zopakovat stručnou definici vyhledávání 
informací [TDKIV, 2002]: jedná se o „činnost, jejímž cílem je identifikace relevantních 
dokumentů nebo informací v informačních zdrojích (např. plnotextové nebo 
bibliografické databáze). Vyhledávání informací probíhá obvykle na základě 
konkrétního požadavku uživatele za pomoci dotazovacích a selekčních jazyků.“ 

V současné znalostní společnosti s jejími „učícími se organizacemi“ je efektivní 
vyhledávání informací strategickým aspektem. V kterémkoli oboru se schopnost 
vyhledat relevantní informace stává konkurenční výhodou. Záleží jen na našem 
rozhodnutí, zda k vyhledávání využijeme tisíce různorodých zdrojů na internetu nebo 
upřednostníme práci s profesionálními informačními zdroji, shromážděnými do jednoho 
elektronického prostoru (databázová centra). Tyto zdroje jsou ovšem vždy poskytovány 
na komerčním základě a poskytnuté služby a informace je nutné uhradit [Papík, 2001a]. 

V. Sklenák [Sklenák, 2001] uvádí přehledné obecné schéma vyhledávání 
informací (viz obr. 7). Schéma vyjadřuje princip, na kterém pracují systémy pro 
vyhledávání informací (angl. information retrieval systems). Jedná se o textově 
orientované systémy, jako příklad se obvykle uvádí bibliografické a fulltextové 
systémy16. 

 

 

obr. 7 Obecné schéma vyhledávání informací [Sklenák, 2001, s. 9] 

                                                 
16 Obecně každý databázový systém slouží mj. i k vyhledávání informací. 
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Autor také popisuje požadavky na ideální informační systém a požadavky uživatelů 
na vyhledávání informací (nezávislé na konkrétním systému). 

Požadavky, kladené na ideální informační systém (zvýrazněny jsou ty, které jsou 

podle mne nejvíce důležité pro vyhledávání informací): 

• minimalizace doby odezvy mezi zadáním dotazu uživatele a odpovědí systému 

• uchovávání užitečných údajů, 

• účelné uživatelské rozhraní, 

• souběžná práce více uživatelů s týmiž daty (resp. dokumenty), 

• trvalost uchovávání a minimalizace redundance dat, 

• dotazovací jazyk blízký přirozenému jazyku, 

• možnost zabezpečeného přístupu, 

• co nejjednodušší vyhledávání s minimálními nároky na učení uživatele, 

• efektivní přidávání, rušení a aktualizace dat (resp. dokumentů), 

• trvalá dostupnost bez jakýchkoliv časových omezení 

Požadavky uživatelů na vyhledávání informací: 

• zpětná vazba relevance – uživatel ve vyhledané množině dokumentů označí 
pro něj nejzajímavější dokumenty, a vyhledávací systém pak na základě těchto 
dokumentů automaticky vytvoří nový dotaz, pomocí kterého budou vyhledány 
podobné dokumenty 

• extrahování informací – proces identifikace databázových entit, jejich atributů 
a vztahů v plném textu (např. identifikace firem, jejich aktivit, nových služeb a 
výrobků apod.); tyto techniky se rozvíjejí především v souvislosti s aktivitami 
Advanced Research Projects Agency (ARPA) a Message Understanding 
Conference (MUC) 

• multimediální vyhledávání – požadavek na multimediální indexování, aniž by 
různé mediální formy (obrázky, zvuky a videosekvence) musely být doplňovány 
konvenčním textovým popisem (deskriptory) 

• efektivní vyhledávání – tato oblast tvoří jádro výzkumu v oblasti IR již více než 
30 let; nejčastěji používanými mírami (i při hodnocení kvality různých systémů) 
jsou úplnost a přesnost – v prvé řadě jde především o jejich zvyšování 

• filtrování informací  – proces identifikace relevantních informací v toku nových 
informací; zatímco u „klasického“ vyhledávání je jeden dotaz konfrontován 
s velkým objemem uložených dokumentů, při filtrování je porovnávána sada 
definovaných profilů s jednotlivými dokumenty; pokud je dokument relevantní, 
je zaslán uživateli, jemuž přísluší daný profil (profil reprezentuje trvalou 
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informační potřebu, jeho formulace bývá komplexnější než u jednorázových 
dotazů); zkoumají se možnosti využití tzv. informačních agentů 

• „jazyková magie“ – jednou z nejčastějších příčin neúspěchu při vyhledávání je 
volba jiných slov než v databázovém indexu (slovníku), tzn. informační potřeba 
je popsána jinými slovy než která jsou použita v relevantních dokumentech; 
problém se řeší např. vhodnou, automatickou expanzí dotazu, používají se různé 
techniky, např. Latent Semantic Indexing (skryté sémantické indexování) nebo 
použití zabudovaného tezauru 

• flexibilní a efektivní indexování – jeden z nejdůležitějších předpokladů 
efektivního vyhledávání; kritickými metrikami jsou především rychlost odezvy 
na dotaz a rychlost indexování; zajímavým aspektem indexování je nutnost 
vypořádání se s bohatostí formátů dokumentů (HTML, SGML, PDF a další 
proprietární firemní formáty) 

• distribuované vyhledávání – prostřednictvím počítačových sítí mají uživatelé 
k dispozici mnoho informačních zdrojů, problém spočívá v jejich lokalizaci, 
jejich optimálním výběru, provedení simultánního dotazu, zatřídění výsledků 
podle normované škály relevance (může být nekompatibilní s individuálními 
koeficienty relevance konkrétních systémů) [Sklenák, 2001] 

J. Steinerová o vyhledávání informací píše, že „je komplikovanou oblastí interakce 
člověka a informačních zdrojů, zprostředkovanou informačními technologiemi“ 
[Steinerová, 1998]. 

Shrnuje také, jak se vyvíjely nástroje reprezentace poznání v našem oboru – v tomto 
vývoji je patrné směřování od formalizace k lingvistické a kognitivní úrovni 
reprezentace poznání a přechod od vysoce formalizovaných jazyků reprezentace 
k přirozenému jazyku. Na tento vývoj měly vliv metody z nových disciplín, např. umělé 
inteligence a kognitivní vědy (viz tab. 5). 

 

tab. 5 Vývoj nástrojů reprezentace poznání [Steinerová, 1998] 

 

V začátcích vývoje šlo podle autorky více o formální, mechanickou stránku 
vyhledávání, pak byly zapojeny poznatky z logiky a lingvistiky (morfologie, 
syntaktická a sémantická analýza). Dalším stupněm vývoje bylo asociativní 
vyhledávání. Poslední dosažený stupeň Steinerová označuje jako inteligentní metody 

klasifikační 
systémy 

indexační 
systémy 

slovníky 
(tezaury) 

plný text asociativní sítě 
produkční pravidla 
rámce 
hybridní struktury 
pojmové struktury 
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vyhledávání (inferenční sítě, včlenění logické neurčitosti, kognitivní modelování, 
extrakce informací, filtrování, směrování, učící se reprezentace, zpětná vazba relevance, 
silné pravděpodobnostní modely, automatizovaná expanze dotazu, rozpoznávání 
souvisejících vazeb-spojů). Vývoj názorů na kognitivní zpracování informací dospěl 
k simulování přirozeného myšlení . 

 

MECHANICKÉ  

LOGICKO-MNOŽINOVÉ booleovský model 

LINGVISTICKÉ vektorový prostor 
shlukování 
pravděpodobnostní modely 

ASOCIATIVNÍ hypertexty 

INTELIGENTNÍ inferenční sítě 
kognitivní modely 
logická neurčitost 

tab. 6 Vývoj principů vyhledávacích mechanizmů [Steinerová, 1998] 

 

Proces vyhledávání informací závisí na interakci několika faktorů [Marchionini, 
1998]. Mezi tyto faktory patří: 

• jedinec, který informace hledá (angl. information seeker) – je hlavním 
činitelem, využívá tyto faktory jak hledání postupuje vpřed, je motivován 
informačním problémem nebo potřebou, která aktivuje mentální představy nebo 
paměťové stopy; používá mentální modely oboru i vyhledávacího systému 

• úloha (angl. task) – slovní vyjádření problému nebo soubor účelných aktivit 
k jeho vyřešení 

• vyhledávací systém – zdroj informací a pravidel pro přístup, viz obr. 8 

• obor (angl. domain) – oblasti poznání (např. chemie, medicína) 

• nastavení/uspořádání (angl. setting) - situační a fyzický kontext hledání; 
limituje vyhledávací proces 

• výsledky vyhledávání (angl search outcomes) – zpětné vazby systému (např. 
záznamy dokumentů, obrázky, zprávy systému) a stopy celkového procesu; ten 
kdo vyhledává reaguje na výsledky a tato reakce naopak mění jeho znalosti a 
určuje, zda bude pokračovat nebo přestane vyhledávat 
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obr. 8 Složky vyhledávacího systému [Marchionini, 1998, s. 39] 

 

Jak Marchionini píše v závěru své knihy, cílem vyhledávání informací je „dostat 
relevantní informace do hlavy“ a navíc je použít ve spojení s již známými informacemi. 
Výsledkem je provedení nějaké činnosti nebo integrování informací do znalostního 
fondu. Ústřední v tomto procesu je naše osobní informační infrastruktura (viz obr. 9). 
Znalost oblasti zájmu nám pomáhá určit, kde a co máme vyhledávat; dovednosti 
spojené s vyhledáváním nám pomáhají formulovat dotaz a probírat se údaji; znalost 
systému umožňuje pracovat s mnoha nástroji, které zprostředkovávají přístup k různým 
dostupným reprezentacím [Marchionini, 1998]. 
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obr. 9 Složky osobní informační infrastruktury [Marchionini, 1998, s. 12] 

 

5.1.1 Poznámka k anglické terminologii v oblasti vyhledávání informací 

V souvislosti s problematikou vyhledávání informací se můžeme v anglicky 
psaných pramenech setkat s velkým množstvím termínů. Jejich přehled uvádí Papík 
[Papík, 2000]. 

• information seeking = hledání informací; zahrnuje analytické vyhledávání 
(analytical strategy) a intuitivní vyhledávání (browsing strategy) 

• information searching = hledání informací; ekvivalent předchozího termínu 

• information retrieval = vyhledávání informací; je součástí hledání informací 

• online retrieval 

• online searching 

• online hunting 

• information gathering 

• browsing 

Někteří autoři, např. [Ingwersen, Järvelin, 2004], používají také spojení information 
seeking and information retrieval (zkr. IS&R). 
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Jak hledání informací, tak i jeho část - vyhledávání informací - jsou cílevědomou 
aktivitou uživatele [Součková, 2003]. Vztahy mezi jednotlivými klíčovými procesy 
vyhledávání informací znázorňuje graficky Marchionini [Marchionini, 1998] (viz obr. 
10). 

 

obr. 10 Vztahy mezi klíčovými procesy vyhledávání [Marchionini, 1998, s. 9] 

 

5.1.2 Důležité otázky IR 

Kromě výše uvedené stručné definice a dalších vysvětlení pojmu vyhledávání 
informací, které jsou uvedeny v kapitole Základní pojmy, je zajímavé se zmínit o 
přístupu P. Ingwersena [Ingwersen, 1992]. 

Ingwersen definuje IR jako proces, zapojený do reprezentace, uchování, hledání, 
nacházení a prezentace potenciální informace, požadované lidským uživatelem. Právě 
pojem potenciální informace je pro autora stěžejní. Jedná se o takové datové struktury, 
které jsou výsledkem transformace znalostních struktur tvůrce (angl. generator´s 

knowledge structures) (intencionalitou, modelem stavu znalostí příjemce - model of 

recipients´ state of knowledge, ve znakové formě). 

Systémy vyhledávání informací obsahují potenciální informace nebo informace 
v metaforickém smyslu, tzn. informace potenciální hodnoty pro příjemce. Když jsou 
vnímány, mohou ovlivnit a změnit současný stav znalostí příjemce. Pouze pokud vliv a 
změna nastanou, pak systém poskytl informaci. 

Ingwersen se domnívá, že přestože se oblast vyhledávání informací převážně zabývá 
informacemi v podobě textových dokumentů (bibliografické nebo fulltextové IR 
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systémy), existují tři základní, vzájemně související problémové oblasti, které jsou 
důležité pro všechny procesy vyhledávání informací, včetně multimediálního 
vyhledávání, teorií IR a přístupů výzkumu a vývoje (angl. R&D approaches). 

Je to zaprvé otázka čeho se vyhledávání týká, reprezentace a její typy zapojené do 
procesu vyhledávání a konečně relevance a hodnocení. 

5.1.2.1 „Aboutness“ a reprezentace 

Pro první problematiku se v angličtině používá velmi obtížně přeložitelný výraz 
aboutness. Tento koncept poukazuje nejen na to o čem dokument, text, obraz atd. je, ale 
také kdo se o tomto „o čem“ rozhoduje. Je tedy závislý na individualitě jedince („kdo“), 
který určuje „co“ v průběhu reprezentace. Můžeme rozlišovat tuto charakteristiku u 
autora (angl. author aboutness), indexátora (angl. indexer aboutness), uživatele (angl. 
user aboutness), a požadavku (angl. request aboutness) [Ingwersen, 1992]. 

Ve svém Online Dictionary of Library and Information Science popisuje J. M. 
Reitzová „aboutness“ jako souhrn předmětů explicitně nebo implicitně projevených 
v textu dokumentu včetně (ale nejen) významů názvu, vyjádřených a nevyjádřených 
záměrů autora a způsobů, kterými informace může být použita čtenáři. Při zjišťování 
předmětu díla musí být zvážena úroveň přesnosti [Reitz, 2004]. 

Koncept „aboutness“ je spjat s jednotkami nesoucími obsah (ang. content bearing 

units), které jsou vytvořeny autorem. Proto mohou být informace reprezentovány 
jednotlivými termíny vybranými přímo z textu. Tento jev se nazývá author aboutness a 
tvoří základ pro teorie zahrnující automatické indexování, techniky srovnávání 
(párování) poskytující jednoduché reprezentace změněného stavu znalostí autora. 

V procesu reprezentace odpovídá na otázku „o čem je dokument“ indexátor, který se 
snaží pomocí klasifikace a indexování dokumentu shrnout a nahradit obsah zprávy 
v každém dokumentu nebo části textu. Názory nebo význam (ne nezbytně 
informativnost původního textu nebo obrázku) jsou analyzovány a smíchány 
s interpretacemi stavu znalostí lidského indexátora. 

Tato indexer aboutness má teoreticky výhodu nad author aboutness, protože role 
indexátora je vytvořit jednotné interpretace a reprezentace významů obsahu. Typickými 
nástroji tohoto procesu jsou fasetové klasifikační systémy, tradiční tezaury a řízené 
selekční slovníky. V moderních komerčních systémech je právě indexer aboutness 

dominantním přístupem k vyhledávání informací [Ingwersen, 1992]. 

5.1.2.2 Relevance a pertinence 

Pojem relevance hraje klíčovou roli při posuzování kvality libovolného systému pro 
vyhledávání informací. Relevance je vlastnost vztahu mezi dotazem uživatele a 



Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací 
5 – Proces vyhledávání informací a jeho strukturace 

 

 

 
77 / 127 

jednotlivým dokumentem jako prvkem množiny všech nalezených dokumentů. To 
vyplývá ze dvou předpokladů: 

• odpověď vyhledávacího systému je množina rovnocenných objektů (většinou 
bibliografických záznamů nebo fulltextových dokumentů) 

• kvalita objektu, tedy jeho relevance vzhledem k zadanému dotazu, závisí 
výlučně a právě na dotazu (případné souvislosti a závislosti s dalšími 
nalezenými dokumenty se neberou v úvahu) 

Dokument můžeme označit za relevantní, pokud je jím uspokojena informační 
potřeba uživatele. V opačném případě se jedná o nerelevantní dokument. Posouzení 
relevance dokumentu probíhá až v okamžiku, kdy uživatel vnímá výsledky dotazu. 

Nalezené dokumenty jsou pouze systémově relevantní. Vyplývá to z principu 
fungování vyhledávacích systémů, kdy se algoritmicky vyhodnocuje podobnost mezi 
zadaným dotazem a vyhledávacími obrazy dokumentů. 

Relevance se také posuzuje jako subjektivní kategorie - pak se označuje jako 
pertinence. Pro dva různé uživatele se stejnou informační potřebou nemusí být tytéž 
výsledky stejně relevantní. Záleží na jejich předchozích zkušenostech a znalostech, 
osobnostním fondu, emocionálním rozpoložení. 

Relevanci bychom mohli vyjádřit jako informativnost dokumentu. Dokument je pro 
uživatele relevantní, pokud mu přináší-li něco nového, snižuje jeho určitou nejistotu 
[Sklenák, 2001]. 

5.1.2.3 Přesnost a úplnost 

Tyto dvě často používané míry hodnocení efektivnosti vyhledávání se odvozují na 
základě posouzení relevance výsledků. 

Přesnost (angl. precision) vyjadřuje, jak velká část nalezených dokumentů je 
relevantní. Úplnost (angl. recall) říká, jak velká část relevantních dokumentů (ze všech 
možných) byla vyhledána. 

Uživatelé se často při porovnávání různých systémů dopouštějí chyby, že uvažují 
pouze o úplnosti a neberou v úvahu přesnost posuzovaných systémů. 

Určení přesnosti výsledku je poměrně jednoduchá záležitost (za předpokladu, že 
výsledek je rozumně velký, hodně tedy záleží na použité vyhledávací strategii), 
obtížnější je to s určením úplnosti. Problém spočívá ve stanovení velikosti množiny 
všech relevantních objektů v prohledávané množině dokumentů. Pro určení její velikosti 
se při hodnocení efektivnosti IR systémů používají různé metody odhadu. 

Pro úspěšné vyhledávání je důležitá jak vysoká přesnost, tak vysoká úplnost. 
V ideálním případě by obě charakteristiky měly být rovny jedné (viz obr. 11). 
V takovém případě by každý relevantní dokument uložený v databázi byl nalezen a 
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současně by výsledek byl tvořen pouze relevantními dokumenty. To je ale jen 
nedostižný ideál, reálně tento stav nikdy nenastává, neboť přesnost a úplnost jsou 
navzájem protichůdné (viz obr. 12). Jestliže je dotaz formulován tak, aby poskytoval 
co nejúplnější výsledky, pak současně bude jeho výsledek málo přesný (relevantní 
objekty budou v menšině oproti nerelevantním). A naopak – pokud jsou výsledky díky 
vhodné formulaci dotazu velmi přesné, je velmi pravděpodobná nízká úplnost. 
Výsledky vyhledávání se většinou pohybují mezi oběma extrémy [Sklenák, 2001]. 

Vztah úplnosti a přesnosti názorně vyjadřují dva grafy [Kowalski, 199717, cit. dle 
Papík, 2001a]. Grafické vyjádření na prvním z nich ukazuje ideální poměr  mezi 
přesností a úplností, druhý graf znázorňuje reálný funkční vztah mezi těmito dvěma 
veličinami (obr. 11 a obr. 12). 

 

 

obr. 11 Ideální poměr mezi přesností a úplností [Papík, 2001c, s. 18] 

 

 

obr. 12 Reálný funkční vztah mezi přesností a úplností [Papík, 2001c, s. 18] 

 

Na efektivní vyhledávání působí mnoho faktorů, např. problém pokrytí 
(charakterizuje jak velká část potenciálního prostoru relevantních dokumentů je 
zachycena v databázi vyhledávacího stroje; projevuje se zejména u vyhledávacích 

                                                 
17 KOWALSKI, G. Information retrieval systems. Boston : Kluwer Academic Publ., 1997. xiii, 282 s. 
ISBN 0-7923-9926-9. 
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služeb pro www dokumenty na internetu - uvádí se, že i velké vyhledávací služby 
pokrývají nanejvýš třetinu až polovinu všech veřejně dostupných dokumentů). Přesnost 
také úzce souvisí s kvalitou indexování či s problémy přirozeného jazyka (synonyma, 
homonyma aj.) [Sklenák, 2001]. 

5.1.3 Přístupy k problematice vyhledávání informací 

Problematika vyhledávání informací je oblastí, kterou se informační věda a 
knihovnictví intenzivně zabývá. Jedná se o mezioborovou disciplínu, na kterou lze 
pohlížet z mnoha úhlů. Autoři T. Saracevic, P. Kantor, A. Chamisová a D. Trivisonová 
shrnují základní směry ve vyhledávání informací a uvádějí jejich významné 
představitele [Saracevic a kol.18, 1997, citováno dle Papík, 2001a]: 

� interakce s informačními systémy (Belkin, Vickery) 

� informační potřeby a užití informací (Dervin, Niles) 

� psychologický výzkum v oboru human-computer interaction (Borgman) 

� projektování systémů, např. založených na řízených menu (Shneiderman) 

� online vyhledávání v databázích (Fenichel, Bellardo) 

Ingwersen ve své práci Information Retrieval Interaction [Ingwersen, 1992] 
rozlišuje tři hlavní výzkumné přístupy v oblasti vyhledávání informací – tradiční 
přístup, přístup zaměřený na uživatele a kognitivní přístup. Jejich cíl a ohniska, 
výsledky a souvislosti, chápání informace a podporu ze strany dalších vědeckých 
disciplin shrnuje v tabulce (tab. 7). 

 

                                                 
18 SARACEVIC, T; et al. A study of information seeking and retrieving : Backgroung and metodology. In 
Readings in information retrieval. San Francisco : Morgan Kaufman Publ., 1997, s. 175-190. 
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tab. 7 Přehled charakteristik přístupů k vyhledávání informací [Ingwersen, 1992, s. 58] 

 

Pro srovnání bych ráda uvedla dvě základní teoretická paradigmata vyhledávání 
informací, které uvádí Steinerová [Steinerová, 1998]. Jedná se o: 

� tradiční, algoritmické, fyzikální paradigma 

� kognitivní, uživatelsky orientované paradigma 

 tradi ční přístup přístup zaměřený na 
uživatele 

kognitivní přístup 

cíl a ohniska � propracování technik 
IR 

� metody reprezentace 

� řízené vědecké testy 

� problematika relevance 

� pochopení chování 
uživatele a 
informačních potřeb 

� průzkum skutečných 
situací 

� modelování uživatele 

� vyhledávání informací 
jako proces zahrnující 
kognitivní stavy 

� komplexní interakce 

� modelování 
kognitivních 
domén/oblastí a úkolů 

� vyhledávání informací 
založené na znalostech 

výsledky, 
souvislosti 

� ad hoc řešení 

� techniky částečného 
srovnání 

� selhání automatické 
klasifikace 

� uživatelské modely, 
typy 

� interakce uživatel-
zprostředkovatel 

� zjednodušený návrh 
rozhraní 

� modely dotazující se 
během vyhledávání 
(search interviewing 
models) 

� hypotéza AKS 

� model MONSTRAT 

 

� návrh 
zprostředkovatele 
(intermediary design) 

� inteligentní 
vyhledávání informací 

� podpůrně-adaptivní 
vyhledávání informací 
(support-adaptive IR) 

� sjodnucující teorie 
vyhledávání informací 

� sémantické hodnoty, 
přijatelná hypotéza 

� model Mediátor 

chápání 
informace 

� pouze vědecké 
informace 

 

 

 

� vědečtí uživatelé 

� informace považována 
za životně důležitou ve 
společnosti, včetně 
fikce 

 

� uživatelé ze všech 
vrstev společnosti 

� informace - doplněk 
uživatelova 
porozumění světu 

 

 

� individuální rozdílnost 

podpora � matematika, 
lingvistika, počítačová 
věda, umělá inteligence 

� kognitivní psychologie, 
psycholingvistika 

� sociologie 

� kognitivní vědy 

� sociologie 

� umělá inteligence (AI) 
<=> vyhledávání 
informací (IR) 
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Vyhledávání informací z tohoto pohledu propojuje informační zdroje a informační 
technologie [Steinerová, 1996]. 

 

 

obr. 13 Postavení vyhledávání informací ve vztahu informačních zdrojů a informačních 
technologií [Steinerová, 1996] 

 

Jak ovšem autorka dodává, tato dvě paradigmata jsou komplementární a formují 
novější přístupy informační vědy. Hlavní otázkou prvního paradigmatu bylo, jak 
reprezentovat poznání prostřednictvím technologií. Pak postupně vzrůstal význam 
kvalitativních metod, pocházejících z výzkumů kognitivních, behaviorálních, sociálně-
kulturních a emocionálních aspektů a to vedlo ke vzniku druhého paradigmatu a 
zformování kognitivní teorie vyhledávání informací. Tento přístup se soustřeďuje na 
otázky co se v interakci komunikuje, kdo a proč se interakce zúčastňuje. Na základě 
těchto poznatků rozeznává autorka dva vývojové typy vyhledávání informací – tradi ční 
(konvenční) vyhledávání informací a inteligentní vyhledávání informací (tab. 8). 

 

vyhledávání 
informací 

fyzikální paradigma 
 
INFORMA ČNÍ TECHNOLOGIE 
FORMY, METODY, TECHNIKY 
 

JAK  

kognitivní paradigma 
 
INFORMA ČNÍ ZDROJE 
OBSAH, INFORMACE, 
POZNATKY (ZNALOSTI), 
POZNÁNÍ 
 

CO 
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tab. 8 Všeobecný model vývojových typů vyhledávání informací [Steinerová, 1998, 
s. 28]. 
 

5.1.4 Chování uživatele při vyhledávání informací 

Lidské informační aktivity zahrnují širší spektrum činností, nejen vyhledávání 
informací. T. D. Wilson [Wilson, 2000] rozlišuje tři stupně těchto aktivit: informační 
chování, chování při hledání informací a chování při vyhledávání informací. Jejich 
hierarchii vyjádřil pomocí modelu (viz obr. 14). 

Jako informační chování lze označit lidské chování ve vztahu ke zdrojům a 
kanálům informací. Zahrnuje jak aktivní tak i pasivní hledání informací a jejich použití. 

Účelné hledání informací, které vzniká jako následek potřeby splnit určitý úkol, 
Wilson nazývá chování při hledání informací. V průběhu hledání může jedinec 
vstupovat do interakce s manuálními informačními systémy (např. knihovna) nebo 
počítačovými systémy (vyhledávací systémy). 

Chování při vyhledávání informací je mikroúroveň chování zapojená uživatelem 
při interakci s informačními systémy všech druhů. Zahrnuje všechny interakce uživatele 

 ALGORITMICKÉ P ŘÍSTUPY 

KONVENČNÍ IR 

KOGNITIVNÍ P ŘÍSTUPY 

INTELIGENTNÍ IR 

struktury poznání dobrá formalizovatelnost 

LINEÁRNOST 

MONOREPREZENTACE 

povrchové formy 

přiblížení k neurčitosti poznání 

NELINEÁRNOST 

POLYREPREZENTACE 

hloubkové struktury 

porovnávací funkce přesná, formální shoda i částečná příslušnost 

technologie tradiční (lineární) 

linearita přístupu 

umělá inteligence, interakce 

delinearizace přístupu 

flexibilita deterministické systémy flexibilní situace (dynamika situací) 

interakce jednoduchost (zpětná vazba) evoluce, přizpůsobení okolí 

vyhledávací strategie předem stanovená dynamická (možnost změn) 

modelování uživatele 

modelování dotazu 

zprostředkovatelské funkce 
včleněné v systému 

jazyk komunikace umělý jazyk 

(předem určené prvky) 

přirozený jazyk 

(neurčitost prvků dotazu) 

kontext informace, význam pojmů 

kritérium úspěchu shoda smysluplná odpověď 

relevance matematická shoda vícerozměrný kognitivní a 
lingvistický vztah 
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s informačním systémem - na úrovni interakce člověka s počítačem (např. použití myši 
a kliknutí na odkaz) nebo na intelektuální úrovni (např. osvojení booleovské 
vyhledávací strategie). To zahrnuje i mentální činnosti jako hodnocení relevance 
vyhledaných informací. 

 

 

obr. 14 Hierarchie způsobů chování při informa čních aktivitách podle T. D. Wilsona 
[Škrna, 2002] 

 

Uvedené hierarchii odpovídá i rozdílné užívání pojmů hledání informací a 
vyhledávání informací (viz terminologická poznámka). Hledání informací (ang. 
information seeking) upozorňuje na kontext řešeného problému, účel, pro který jsou 
informace hledány a kognitivní stav uživatele; dále více zdůrazňuje cílevědomou 
aktivitu uživatele. Z obr. 14 je také zřejmé, že vyhledávání informací (IR) je pouze část 
procesu hledání, během hledání může probíhat také vyhledávání [Škrna, 2002]. 

Ve svém článku doplňuje Wilson [Wilson, 2000] k uvedeným třem stupňům 
informačních aktivit ještě chování při využití informací , které není na obrázku 
znázorněno. Toto jednání se skládá z fyzických a psychických aktivit, zapojených při 
začleňování nalezené informace do již existujícího poznatkového fondu (znalostní báze) 
jedince. Může tedy zahrnovat fyzické aktivity jako označování částí textu kvůli 
zvýraznění jejich důležitosti nebo významnosti, stejně jako duševní aktivity zahrnující 
např. porovnání nové informace s existující znalostí. 

Model informačního chování, který Wilson vytvořil, integruje různé pohledy na tuto 
problematiku, které autor ve svém článku popisuje [Wilson, 2000]. 

 
 



Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací 
5 – Proces vyhledávání informací a jeho strukturace 

 

 

 
84 / 127 

obr. 15 Wilsonův model informačního chování z roku 1996 [Wilson, 2000] 

5.2 SPECIFICKÉ OTÁZKY VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 

Tato podkapitola bude zaměřena na dvě rozsáhlé oblasti vyhledávání informací, 
které se navzájem liší a mají své zvláštnosti (specifické stránky). Jedná se o 
vyhledávání pomocí komerčních služeb (databázových center), tedy profesionální 
rešerše a o stále rozšířenější vyhledávání informací na internetu. 

Každá z těchto oblastí je tak rozsáhlá, že je jí věnováno mnoho knih. Proto budou 
představeny pouze zajímavé, vybrané aspekty, typické pro daný druh vyhledávání. 

Pokud chceme posoudit způsoby, jakými se vyhledávalo v automatizovaných 
informačních systémech v průběhu jejich vývoje, můžeme popsat několik generací 
vyhledávání informací. 

V první generaci se jednalo o dávkové vyhledávání, které bylo u nás známé také 
jako adresné rozšiřování informací (ARI) nebo služby SDI (selektivní distribuce 
informací, angl. selective dissemination of information). Ke zpracování rešeršního 
požadavku docházelo v dávkách a výsledky byly dodávány v pravidelných časových 
intervalech, které závisely na frekvenci aktualizace databáze. Ze začátku se výsledky 
zasílaly klasickou poštou, později elektronicky. Adresné rozšiřování informací v nové 
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formě později využila databázová centra, která na základě uloženého rešeršního 
požadavku pravidelně informovala uživatele o nových přírůstcích v databázi při každé 
aktualizaci. 

Za druhou generaci můžeme označit interaktivní dialogové vyhledávání. To 
přineslo pro uživatele nesporné výhody – mohli reagovat bezprostředně na výsledky 
vyhledávání a měnit rešeršní techniky a strategie. Tato generace vyhledávání měla za 
následek velký rozvoj tzv. informačního průmyslu, reprezentovaného zejména velkými 
komerčními databázovými centry (Dialog, DataStar, STN, Orbit atd.). Vyhledávání 
v těchto zdrojích bylo placené a pro méně zkušené uživatele také dosti náročné, proto 
vyhledávání prováděli zejména informační profesionálové. Vyhledávací nástroje 
využívaly většinou principy booleovského vyhledávání. 

Třetí, dynamická éra vyhledávání informací, se rozvinula s nástupem internetu. Je 
pro ní příznačné velké množství informačních zdrojů a kanálů komunikace, neustále se 
měnící povahou informací a přístupu k nim. Velkým problémem tohoto období se stává 
popis a objevování zdrojů na internetu. Je také těžké jednoznačně vymezit, co je to 
vlastně elektronický zdroj nebo virtuální dokument. [Makulová, 2002] 

Z hlediska dostupnosti lze informační zdroje (na internetu) dělit na: 

• informační zdroje dostupné přímo – mají zpravidla veřejný charakter, přístup je 
bezplatný, je možné je lokalizovat pomocí vyhledávacích služeb 

• informační zdroje přístupné zprostředkovaně – internet je v tomto případě použit 
pouze jako metoda přístupu ke zdroji; jedná se většinou o profesionální a komerční 
databázová centra obsahující tisíce databází a v nich milióny dokumentů [Sklenák, 
2001]. 

5.2.1 Analytické vyhledávání a strategie browsingu 

G. Marchionini rozlišuje ve své publikaci Information seeking in electronic 
environments [Marchionini, 1998] dvě základní vyhledávací strategie. Jedná se o 
analytické vyhledávání a tzv. browsing (viz obr. 10). 

Analytické strategie jsou strategie a taktiky, které používají profesionální 
zprostředkovatelé. Jejich smyslem je maximalizovat efektivitu vyhledávání a zároveň 
minimalizovat náklady na online vyhledávání (to se zejména týká komerčních systémů). 
Jsou to strategie systematické a zaměřené na cíl. 

Analytické vyhledávací strategie jsou založené na důkladném poznání systému a 
jeho možností. Jedná se např. o dokonalé zvládnutí dotazovacího jazyka, znalost cen za 
jednotlivé služby v systému (zobrazení plného záznamu dokumentu apod.), ovládání 
pokročilých možností systému (možnost „pauzy“ – zastavení systému na určitý čas bez 
nutnosti za tento čas platit, použití komunikačního softwaru). Analytický styl 
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vyhledávání lze samozřejmě aplikovat i při využívání volně dostupných zdrojů na 
internetu. 

V protikladu k formálním, analytickým strategiím používaným profesionálními 
zprostředkovateli, používají ti co hledají informace také velké množství neformálních, 
interaktivních, heuristických strategií. Tyto strategie můžeme označit jako browsing 
nebo intuitivní vyhledávání. Tato strategie je neformální, přizpůsobivá a velmi závislá 
na informačním prostředí. Jedná se o přirozený a efektivní přístup k vyhledávání, který 
koordinuje fyzické, emocionální, a kognitivní zdroje člověka. 

Browsing závisí (stejně jako ostatní vyhledávací aktivity) na vzájemných vztazích 
vyhledávacích faktorů, jimiž jsou: úloha, obor, nastavení, vlastnosti a zkušenosti 
uživatele, obsah a rozhraní systému. Pod strategii browsingu můžeme zahrnout 
prohlížení, pozorování, navigování a monitorování (angl. scanning, observing, 

navigating, monitoring). 

 

5.2.2 Porovnání tradičních komerčních vyhledávacích prostředků 
s vyhledávacími prostředky na internetu 

Viz tab. 9 na následující straně. 
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tab. 9 Srovnání komerčních vyhledávacích služeb a vyhledávání na internetu (tabulka 
vypracována podle informací z [Makulová, 2002] a [Sklenák, 2001]) 

 komerční vyhledávací služby vyhledávací prostředky na 
internetu 

možnosti vyhledávání, služby - propracovanější a 
sofistikovanější systémy 
vyhledávání  (strukturované 
vyhledávání, využití různých 
polí) 

- řízený slovník, booleovské a 
proximitní operátory, výběr 
formátů… 

- manuály, školení, horké linky 

- nejsou tak propracované 

- jejich unikátním rysem je 
možnost jednoduchého zadání 
dotazu bez jakýchkoli operátorů 
(důvodem je složení uživatelů) 

- rozšířené vyhledávání je málo 
využíváno 

- nízká přesnost výsledku 

- nejsou zřejmá kritéria řazení 
nalezených dokumentů při 
prezentaci výsledků 

rešeršní požadavek - přehled o jeho zpracování 

- možnost zásahu 

- možnost měnit rešeršní strategie 
a taktiky 

- uživatelé většinou neznají 
přesný princip fungování 
systému 

uživatelé - informační specialista 
(profesionál) ve spolupráci 
s koncovým uživatelem 

- se systémem může pracovat 
kdokoli 

schopnosti uživatelů  - nemají teoretické vědomosti 
z vyhledávání informací 

- neznají všechny možnosti 
vyhledávacího nástroje 

cena - placené - zdarma (veřejný charakter 
služby) 

data - strukturovaná 

- rozdílná pro jednotlivé báze, 
druh polí záleží na producentovi 
dat  

- přesná předmětová klasifikace 

- anotace, abstrakty 

- nestrukturovaná 

- intelektuální obsah pouze 
v metaprvcích a titulu stránky, 
tzv. metatagy  (tuto nevýhodu 
postupně odstraňuje používání 
XML) 

- obsahové souhrny pro 
prezentaci dokumentu jako 
výsledku vyhledávání nemají 
rozsah a kvalitu jako 
anotace/abstrakty 

- oficiálně nepublikované zdroje, 
nutno posoudit spolehlivost, 
věrohodnost a kvalitu informací 

- nestabilita dokumentů, stálé 
průběžné změny 

pokrytí - nepokrývá 100% 
publikovaného materiálu 

- důraz na kvalitu a široký záběr 
informačních pramenů 
(výběrovost) 
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5.2.3 Komerční vyhledávací služby 

Pomocí těchto služeb vyhledáváme, pokud se rozhodneme pro práci 
s profesionálními informačními zdroji. 

Databázová centra umožňují práci se zdroji shromážděnými do jednoho místa 
(resp. jednoho elektronického prostoru). Je nutné nejdříve s centrem navázat smluvní 
vztahy a následně využité služby uhradit (modely platby jsou např. předplatné nebo 
pay-as-you-go). Původně využívání těchto profesionálních komerčních služeb 
znamenalo práci výlučně se specializovanými dotazovacími prostředky (dotazovacími 
jazyky). Databázová centra se ovšem rychle přizpůsobila nové technologii internetu a 
poskytla uživatelům možnost přístupu přes www rozhraní. Také již není nutné znát 
dotazovací jazyk (je to ale výhodou), uživatel má možnost volby mezi jednoduchou 
základní formou vyhledávání (angl. basic) a pokročilou formou (angl. advanced), 
výstupy lze obdržet ve více formátech. 

Druhy bází dat lze dělit podle různých kritérií, např. podle druhu dokumentu – 
primární, sekundární, terciální, resp. speciální druhy informačních zdrojů nebo podle 
druhu obsažených údajů – bibliografické, faktografické, plnotextové, databáze katalogů, 
rejstříků a adresářů [Papík, 2001c]. 

5.2.3.1 Koncový a konečný uživatel 

„Koncový uživatel, tzn. člověk v komunikaci s informačním systémem či 
informační službou, je středem celého problému, kolem kterého se odehrávají procesy 
vyhledávání informací.“ [Papík, 2001c] 

Koncový uživatel dialogového systému je ten uživatel, který se systémem 
komunikuje samostatně, nevyužívá pomoci zprostředkovatele. Tento uživatel bude také 
pravděpodobně informace takto samostatně získané prostřednictvím interaktivního 
režimu z informačního systému i nadále zpracovávat a využívat pro své výzkumy nebo 
jiné činnosti. 

Za jistých okolností lze za koncového uživatele považovat i informačního 
specialistu, který se stal uživatelem systému za účelem informační obsluhy konečného 
(finálního) uživatele. 

Konečný uživatel se v tomto případě nemusí zatěžovat problematikou informačního 
systému a způsobu vedení dialogu s tímto systémem. Konečnému uživateli stačí, aby na 
základě svých informačních potřeb zformuloval informační požadavek. Zpracování 
tohoto požadavku provádí informační pracovník samostatně (konečný uživatel může a 
nemusí být přítomen). 

Výrobci systémů a producenti dat se orientují stále více na koncového uživatele 
s tím, že mu nabízejí přátelská uživatelská rozhraní. Tím se mění i pozice informačního 
pracovníka jako zprostředkovatele. [Papík, 2001c] 
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5.2.4 Vyhledávání na internetu 

Při vyhledávání na internetu jsou služby pro vyhledávání informací startovními 
body pro většinu uživatelů, kteří potřebují najít informace. Proto také patří mezi 
nejnavštěvovanější servery internetu. 

Uživatelům, kteří se teprve seznamují s internetem (učí se vyhledávat na internetu) 
lze doporučit tři kategorie vyhledávání informací – browsing (listování stránkami 
www), starting points (startovní body) a search engines (vyhledávací nástroje). 
[Tkačíková, 199619, citováno dle Papík, 2001c]. 

Vyhledávací služby je možné rozdělit na komerční a nekomerční. Nekomerční 
služby existují z mnoha různých příčin, u komerčních služby informace katalogizují 
kvůli přitažení pozornosti a také z reklamních důvodů [Sklenák, 2001]. 

 Z funk čního hlediska se dají rozlišit dvě základní skupiny vyhledávacích služeb: 
vyhledávací stroje a předmětové katalogy. Vyhledávací stroje (např. Altavista) indexují 
slova nebo termíny, které se vyskytují v dokumentech na www, předmětové katalogy 
(např. Yahoo) klasifikují dokumenty i celé servery podle předem dané taxonomie nebo 
předmětové klasifikace. Rozdíly mezi uvedenými dvěma základními kategoriemi se na 
internetu postupně stírají a zamlžují. Dochází k vytváření portálů, jejichž hlavním cílem 
je integrace a celkové usnadnění přístupu uživatele k základním informačním službám 
v prostředí internetu. 

Předmětové katalogy je vhodné použít v situaci, kdy uživatelem vyhledávané 
informace jsou svojí povahou dobře klasifikovatelné (např. hledání firmy, zaměřené na 
prodej nábytku). V tomto případě bývají výsledky vyhledávání pomocí předmětového 
katalogu velmi konzistentní a přesné. Záleží samozřejmě na tom, zda je kategorie, do 
níž patří námi hledaná informace, v katalogu vůbec vytvořena. Nevýhodou 
předmětových katalogů je také jejich poměrně malá úroveň pokrytí, která vyplývá ze 
způsobu jejich tvorby. 

U vyhledávacích strojů může být naopak problémem velké množství vrácených 
výsledků. To opět vyplývá z povahy jejich vytváření, které je založeno na flexibilitě 
indexování, kdy v podstatě jakékoliv slovo může být použito při vyhledávání. [Sklenák, 
2001] 

Pracovní cyklus, který probíhá při vyhledávání, je zmiňován v publikaci Data, 

informace, znalosti a Internet [Sklenák a kol., 2001, s. 245] v souvislosti 
s vyhledáváním na internetu, podle mého názoru ale platí obecně. 

Pracovní cyklus při vyhledávání: 

• formulace dotazu 

                                                 
19 TKAČÍKOVÁ, D. Informační zdroje na Internetu a jak je efektivně využívat. Praha : Výpočetní 
centrum ČVUT, 1997. 76 s. ISBN 80-01-01650-1. 
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• realizace vyhledávání 

• obdržení seznamu výsledků 

• prohlédnutí výsledků, výběr dokumentu pro download 

• download dokumentu 

• hodnocení dokumentu 

Každý z jednotlivých kroků tohoto procesu je různě časově náročný (ovlivňuje je 
jak uživatel, tak vyhledávací systém). Proces nemusí být přímočarý, může se několikrát 
opakovat díky postupnému vylaďování (upřesňování) dotazu tak, aby odpovídal 
aktuální informační potřebě. [Sklenák a kol., 2001] 

5.2.4.1 Vyhledávací strategie 

Vilém Sklenák [Sklenák a kol., 2001, s. 306] shrnuje metody, nejčastěji využívané 
při vyhledávání informací. Jedná se o obecné metody, které jsou použitelné u většiny 
vyhledávacích strojů. Žádná z těchto metod se nedá označit za univerzální, každá má 
své výhody a slabé stránky. 

� obecné vyhledávání - pokud ví uživatel o tématu velmi málo 

Uživatel má pouze obecnou představu, nezná podrobnosti. Tato metoda zajišťuje 
vyhledávání do šíře, jejím prostředkem je operátor OR, který spojuje klíčová 
slova. Čím více jich je zadáno, tím je výsledek širší a bohatší. Obecné 
vyhledávání lze použít u různých tvarů nebo u synonymie, jeho předností je 
nalezení většího množství relevantních informací. V příliš obecných dotazech 
však spočívá nebezpečí zahlcení velkým množstvím hitů, které relevantní 
informace zcela „pohřbí“. 

� specifické vyhledávání – uživatel naopak zná téma velmi dobře 

Uživatel zná podrobnosti k tématu, o kterém chce vyhledat informace. Metoda je 
založena na operátoru AND. Jsou nalezeny dokumenty, které obsahují všechna 
zadaná slova – čím více je jich zadáno, tím méně je výsledných hitů. U 
některých vyhledávacích služeb je možno použít omezení výskytu klíčového 
slova na označenou část dokumentu (např. název, text, odkaz) nebo použít 
zpřísnění operátoru AND (operátory ADJ, NEAR apod.) 

� inkrementální vyhledávání – vyhledávání po krocích 

Hlavním principem této metody je, že pokud dotaz nedává dobré výsledky, 
uživatel ho změní a zkusí to znovu. Dochází tak k postupnému zpřesňování 
dotazu až do té chvíle, kdy výsledky odpovídají uživatelovým představám. 
Zpřesňování dotazu (neboli ladění dotazu) znamená maximální přiblížení 
formulace dotazu skutečné informační potřebě. 
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� řetězcové vyhledávání – spočívá v nalezení více klíčových slov najednou 

Některé vyhledávací stroje mohou vyhledávat nejen celá slova, ale i jejich části 
– řetězce (resp. podřetězce). Tato metoda šetří uživatelům čas, nemusejí použít 
obecnou strategii a vypisovat do dotazu s operátorem OR všechny varianty 
hledaného výrazu. Bývá většinou nabízena pro pokročilé vyhledávání. 

� vyhledej-a-skoč – rychlá dvoukroková vyhledávací technika 

Tato vyhledávací strategie kombinuje funkci Find www prohlížeče (umožňuje 
najít požadovaný text v aktuálním, právě zobrazeném dokumentu a rovnou přejít 
na dané místo) s obecnějším vyhledáváním 

� kategoriální vyhledávání – konvenční prohlížení (browsing) k tematické 
oblasti 

Typ vyhledávání, na kterém jsou založeny předmětové katalogy (Seznam, 
Yahoo apod.) – uživatel přechází od obecnějších kategorií ke specifičtějším. 

� vyhledej-a-seřaď – metoda nalezení nejvhodnějšího nejdříve 

Pokud je odpovědí na dotaz velké množství hitů, je užitečné, pokud je 
vyhledávací stroj seřadí podle pravděpodobné relevance. Tímto způsobem se 
chová většina vyhledávacích strojů. Uživatel nemá většinou žádnou možnost 
ovlivnit způsob řazení hitů, úspěch při použití této metody tedy hodně závisí na 
použitém vyhledávacím stroji. 

� kombinace různých metod vyhledávání 

Například kombinace obecného a specifického vyhledávání (pomocí kombinace 
operátorů AND a OR, případně dalších) umožňuje spojit úplnost a přesnost 
v rámci jednoho dotazu [Sklenák a kol., 2001]. 
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tab. 10 Srovnání vyhledávacích strategií [Sklenák a kol., 2001, s. 314] 
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6 KOGNITIVNÍ ASPEKTY V PROCESU VYHLEDÁVÁNÍ 

6.1 KOGNITIVNÍ P ŘÍSTUPY V INFORMA ČNÍ VĚDĚ 

6.1.1 Kognitivní hledisko 

Kognitivní paradigmata v LIS jsou přístupy inspirované kognitivní psychologií a 
kognitivní vědou. Ke kognitivnímu posunu (angl. cognitive turn)20 a vzniku 
kognitivního rámce došlo zhruba v polovině 80. let 20. století [Ingwersen, 1992]. 
Stoupenci tohoto pohledu věří, že psychologické studium lidského zpracování informací 
(angl. human information processing) může tvořit základ informačních studií [Hjørland, 
2005]. V anglické terminologii se tyto směry v rámci informační vědy označují jako 
cognitive viewpoint, tedy kognitivní pohled nebo kognitivní hledisko. 

Existuje ovšem více těchto „kognitivních hledisek“. Ingwersen [Ingwersen, 1992, s. 
18] rozlišuje mezi kognitivizmem na jedné straně a svým vlastním „kognitivním 
pohledem“ na straně druhé a tvrdí, že kritici kognitivního pohledu v informační vědě 
smíchali dohromady právě tyto dva názory. „Je to přesně v tomto bodě (zda počítače 
mají myšlenky a pocity), kde se kognitivizmus (a silná umělá inteligence) a kognitivní 
hledisko liší o 180 stupňů.“ [Ingwersen, 1992, s. 20] 

Ingwersen [Ingwersen, 1992, s. 16] definuje základní myšlenku kognitivního 
hlediska následující citací: „že jakékoliv zpracování informací, ať perceptuální nebo 
symbolické, je zprostředkováno systémem kategorií nebo konceptů, které pro zařízení 
na zpracování informací jsou modelem jeho světa“ [de May, 1977, s. xvi-xvii a 1980, s. 
48 cit. dle Ingwersen, 1992]. V dalším textu uvádí, že kognitivní hledisko je 
epistemologický pohled, jehož hlavním bodem je tato teze: jakékoli zpracování 
informací (ať pojmové – perceptual – nebo symbolické) je zprostředkováno systémem 
kategorií nebo konceptů, které jsou pro zařízení na zpracování informací (angl. 
information processing device) modelem jeho světa – a to ať se jedná o člověka nebo 
stroj. Podle tohoto hlediska se „model světa“ sestává ze struktur znalostí (nebo 
kognitivních struktur), které jsou určeny jedincem a jeho sociální/společenskou 
zkušeností, výchovou atd. Kognitivní hledisko se podle autora zrodilo z výzkumu 
lidského myšlení/vnitřního chování (angl. human mental behaviour). Na počítače (a 
jejich chování) je v rámci tohoto hlediska pohlíženo jako na ne-sémantické projevy 

                                                 
20 V létě roku 2005 vyšla nová kniha autorů Ingwersena a Järvelina, která se k tomuto posunu hlásí přímo 
svým titulem The Turn. [INGWERSEN, Peter; JÄRVELIN, Kalervo. The Turn : Integration of 
Information Seeking and Retrieval in Context. Kluwer Academic, 2005. XIV, 448 s. The Information 
Retrieval Series, Vol. 18. ISBN 1-4020-3850-X.] 
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nebo simulace určitých lidských myšlenkových procesů, ovšem ne všech [Ingwersen, 
1992, s. 16-19] [Hjørland, 2005]. 

Výše uvedená De Meyova definice kognitivního hlediska je nicméně velmi 
nespecifická. Mohla by být interpretována v souladu s mnoha epistemologickými 
stanovisky a také podle pohledu oborově analytického, podle kterého uživatelé jsou více 
či méně ovlivněni určitými epistemologiemi (teoriemi poznání). Oborově analytický 
pohled se domnívá, že uživatelovo zpracovávání informací (angl. users´ processing of 

information) se děje v souladu s nějakou kolektivní znalostí/porozuměním (angl. 
collective understanding) nebo paradigmatem [Hjørland, 2005]. 

Toto porozumění ovšem není způsob, kterým vysvětluje kognitivní hledisko De 
Meyova citace. Kognitivní hledisko pracuje při modelování uživatele s individuálním 
uživatelem nebo s abstraktními modely platnými pro všechny uživatele. Sám De Mey 
[De Mey, 2001, cit. dle Hjørland, 2005] vyjádřil názor, že kognitivní vědci jsou povinni 
vidět kognitivní procesy jako určené vnitřními faktory v organizmu spíše než externími 
faktory (tato poslední pozice byla chápána jako zrada kognitivních věd) [Hjørland, 
2005]. 

Kognitivní hledisko v informační vědě má i své kritiky. Patří mezi ně např. 
Frohmann (1990, 1992), Hjørland (1991, 1993, 1994, 1997, s Albrechtsenem 1995), 
Palermitiová a Politiová (1995) a Taljaová (1997) [vše cit. dle Hjørland, 2005]. 

„Je široce respektováno, že jak individuální informační potřeby tak institucionální 
přístup k informacím jsou sociálně podmíněny. Nicméně vedení výzkumu hledání 
informací na makro-sociologické úrovni se ukázalo být v rámci kognitivního hlediska 
obtížné, protože je to v zásadě teorie jak jedinci zpracovávají informace. Kognitivní 
hledisko neposkytuje žádné konkrétní a jasné řešení otázky jak chápat 
(konceptualizovat) a studovat socio-kulturní kontext informačních procesů.“ [Talja, 
199721, cit. dle Hjørland, 2005]. 

Hjørland tvrdí, že sociologicky orientované přístupy (včetně bibliometrie) jsou ve 
srovnání s kognitivním pohledem mnohem plodnější. Navrhl také výzkum odpovídající 
tomu, čeho se později ujali P. Ingwersen a kol. jako součásti svého výzkumu 
polyreprezentace. P. Ingwersen byl po dlouhá léta mluvčím kognitivního pohledu a stále 
svoje hledisko hájí. V současnosti ho ovšem nazývá „holistické kognitivní hledisko“. 
Jak ale tvrdí B. Hjørland, většina empirického výzkumu, prováděného dnes 
Ingwersenem a kol., je bibliometrií a tudíž tento výzkum není ani psychologický ani 
kognitivní. Kognitivní přístup v LIS je v současnosti podle toho autora pravděpodobně 
lépe reprezentován např. Jörgensenem [Hjørland, 2005]. 

                                                 
21 TALJA, S. Constituting "information" and "user" as research objects : A theory of knowledge 
formations as an alternative to the information man -theory. In Vakkari, P., Savolainen, R. & Dervin, B. 
(eds.). Information Seeking in Context. London : Taylor Graham. 1997, s. 67-80. 
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Zkoumání kognitivních procesů je pro informační vědu velmi důležité. Způsob, 
kterým uživatelé konceptualizují své informační potřeby a vzájemné ovlivňování 
uživatelů s terminologií a významy je hlavním problémem oboru. Ústřední otázka ale 
je, jaký druh kognitivní teorie má být použit a jaká je v této souvislosti role sociálních a 
kulturních faktorů [Hjørland, 2005]. 

6.1.2 Modely kognitivního vyhledávání informací 

Přínosem kognitivního přístupu je to, že v jeho rámci se uživatelé již nezkoumají 
jako skupina, ale jako jednotlivci a to v širších souvislostech – společně s okolím, které 
je ovlivňuje, tedy v kontextu. Kontextem jsou všechny faktory, které ovlivňují chování 
uživatele při hledání informací: osobnostní, kognitivní, situační a systémové. Situačními 
faktory jsou např. podmínky okolí (dostupnost vyhledávacího systému a zdrojů, 
dostupné prostředky, náklady), systémovými faktory např. funkčnost systému, styly a 
možnosti interakce se systémem atd. Za nejdůležitější složku kontextu však můžeme 
považovat kognitivní stav uživatele, který v každém okamžiku odráží vnímání a 
myšlení jedince, což se projevuje v jeho chování. Na kognitivní stav jedince působí 
únava, soustředěnost, připravenost vnímat informace, motivace, emoční složka 
osobnosti atd. Momentální kognitivní stav vyplývá především z kognitivní struktury 
jedince (někdy se nazývá také znalostní struktura či poznatkový/znalostní fond jedince). 
Ta zahrnuje veškeré získané znalosti a nabyté zkušenosti a dovednosti. [Škrna, 2002] 

Obecně lze kognitivní modely (IR aktivit nebo informačních systémů) (angl. 
cognitive models) definovat jako modely znázorňující vliv a vztahy znalostních struktur 
(nebo kognitivních struktur), zúčastněných v přenosu informací a IR interakci nebo 
které jsou začleněny do vyhledávacích systémů nebo prostředků/zprostředkovatelů 
(angl. intermediaries)22 [Ingwersen, 1992]. 

Ve své knize Information Retrieval Interaction vytvořil Ingwersen teoretický model 
MEDIATOR  (zprostředkovatel) [Ingwersen, 1992, kap. 8]. Tento model byl 
koncipován jako automatizovaný prostředník, který modeluje na jedné straně profil 
uživatele a na druhé straně profil vyhledávacích systémů. V tomto modelu je kladen 
velký důraz právě na zprostředkující mechanismus. 

Z výše uvedeného modelu vychází i další model, zpracovaný Ingwersenem – 
souhrnný model interakcí při vyhledávání informací (viz obr. 16) nebo také model 
kognitivní komunikace (angl. cognitive communication model) [Ingwersen, 1996]. 
Důraz je opět kladen na zprostředkující mechanizmus; hlavním problémem je, jak 
vyjádřit kognitivní struktury na straně systému (informační prostor) i uživatele 

                                                 
22 Ingwersen používá pojem intermediary – zprostředkovatel jak pro člověka, tak pro stroj. Jedná se o 
osobu nebo mechanizmus fyzicky umístěný mezi IR systémem a uživatelem s účelem transformovat 
interaktivně požadavek na informaci do formulace dotazu, která odpovídá vyhledávacím komponentám 
daného systému. 
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(kognitivní prostor). Podle Ingwersena to umožňuje tzv. polyreprezentace (paralelní 
“vícenásobné vyjádření”) kognitivních struktur. 

Souhrnný model interakcí při vyhledávání informací odráží kognitivní přístup k IR, 
jehož jádrem je teze, že zpracování informací lidmi zahrnuje nejen vnímání informací 
(dat), ale i transformaci informací do kognitivní struktury jedince. Vyhledávání 
informací vidí Ingwersen jako vyhledávání dat a jejich transformaci lidským 
poznáváním. 

Vyhledávání informací podle autora ovlivňují současně kognitivní struktury všech 
činitelů procesu vyhledávání, tj. uživatele, zprostředkovatele, autorů textů, indexátorů a 
tvůrců vyhledávacího systému a jeho jednotlivých částí. Kognitivní struktury autorů 
textů se projevují např. způsobem členění textu do odstavců a podkapitol, kognitivní 
struktura zprostředkovatele se může projevit třeba nesprávným pochopením potřeb 
uživatele, kognitivní struktury tvůrců vyhledávacího systému se projevují 
v jednotlivých částech programu, použitých algoritmech, grafickém ztvárnění. Při 
vyhledávání informací dochází k neustálé interakci těchto kognitivních struktur. 

Informační objekty představují nejen kognitivní struktury svých autorů, ale také 
indexátorů (tedy jejich porozumění textu při obsahové analýze). Nastavení 

vyhledávacího systému reprezentuje kognitivní struktury tvůrců tohoto systému. Další 
roli hrají kognitivní struktury zprostředkovatele nebo tvůrců rozhraní. Kognitivní 

prostor uživatelů je nutné pojímat v širším kontextu sociálního/organizačního prostředí. 
Mezi faktory sociálního okolí patří např. aktuálně přijímané společenské pojetí světa, 
obory výzkumu, profesní příslušnost jedince a jeho pozice v rámci organizační struktury 
firmy apod. Kognitivní prostor se skládá z řady hierarchicky uspořádaných kognitivních 
struktur, mezi kterými dochází k interakci. 

Mechanismus modelující uživatele by měl pro další zpracování systémem současně 
odvodit a reprezentovat několik funkčně rozdílných kontextů uživatele: 

� „co“ - verze požadavku (dotazu) zahrnující vše, co je momentálně známo o 
neznámé skutečnosti (informační potřeba) 

� "proč” - stanovení problému a 

� “kde” - obor pracovního úkolu 

Informační prostor (tedy levá část obrázku) je také polyreprezentativní a 
nekonzistentní strukturou. Pokud dojde k průniku nekonzistentních struktur, vznikají 
“kognitivní přesahy”. Aplikací různých technik reprezentace a vyhledávání na 
informační prostor dochází k záměrné redundanci (různé vrstvy vyjádření). Určitá míra 
redundance je ve vyhledávání informací přínosná, protože poskytuje více různých 
přístupových bodů ke stejným informačním objektům. 

Centrálním prvkem celého systému je zprostředkující mechanizmus. Jeho funkcí je 
zjišťovat různé kognitivní struktury uživatele i informačního prostoru a odpovídající 
vrstvy vzájemně propojovat, neboť různým kognitivním úrovním uživatele odpovídají 
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různé úrovně reprezentace textů. Největším přínosem tohoto modelu je právě 
vícenásobná reprezentace (polyreprezentace) kognitivních stavů uživatele, kdy paralelní 
vícenásobné zobrazení různých úrovní kognitivních struktur umožňuje jejich různou 
kombinaci během vyhledávání [Škrna, 2002]. 

 

 

obr. 16 Souhrnný model interakcí při vyhledávání – Ingwersen, 199623 [Škrna, 2002] 

 

Ve svém příspěvku na workshopu SIGIR24 2004 v Sheffieldu Ingwersen a Järvelin 
[Ingwersen, Järvelin, 2004] představili návrh svého holistického koncepčního rámce 
(angl. holistic conceptual framework), který má spojovat perspektivy a modely hledání 
a vyhledávání informací (IS&R). Tento rámec je epistemologicky založen na 
kognitivním hledisku a opírá se o prvky kognitivní teorie pro interaktivní vyhledávání 
informací (IIR) navržené Ingwersenem. 

Holistický koncepční rámec vyjadřuje chápání IS&R jako procesu poznávání činiteli 
hledání informací (nebo týmy) v kontextu. Algoritmické a interaktivní vyhledávání 
informací stejně jako hledání informací zahrnuje kognitivní a emocionální reprezentace 
mnoha různých podílejících se účastníků. Tyto reprezentace jsou chápány jako projev 
lidské kognice, reflexí (úvah), emocí nebo představ tvořících součást komponent IS&R 
a druhy interakcí v kontextu (viz obr. 17) [Ingwersen, Järvelin, 2004]. 

                                                 
23 INGWERSEN, P. Cognitive perspectives of information retrieval interaction : Elements of a cognitive 
IR theory. Journal of documentation, 1996, vol. 52, no. 1, s. 3-50. 
24 SIGIR – ACM Special Interest Goup in Information Retrieval (viz 
<http://www.acm.org/sigir/index.html>) se zaměřuje na otázky sahající od teorie k požadavkům uživatelů 
v aplikacích počítačů při akvizici, organizaci, uchovávání, vyhledávání a distribuci informací. 
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obr. 17 Obecný model kognitivního hledání a vyhledávání informací – čísla u šipek 
poukazují na druhy interakce nebo vlivu [Ingwersen, Järvelin, 2004] 

Popis k obrázku: 

1 – získávání informací prostřednictvím (ne)formálních kanálů jako jsou sociální interakce 
v kontextu 

2 – kontext relace (angl. session context) 

2-3 – vzájemné působení lidských vědomostí (informací) s IR systémy; technické 
charakteristiky související s prezentací informace během interakce 

2-4 – získávání informací z vyhledávacího systému 

4 – algoritmické vyhledávání informací, tj. studium vzájemného vztahu mezi informačními 
objekty a algoritmy založenými na informačních technologiích 

6 – socio-kulturně-organizační kontext ovlivňující informační prostor 

8 – socio-kulturně-organizační kontext ovlivňující IT infrastrukturu 

6.2 KOGNITIVNÍ ASPEKTY 

Jak již bylo uvedeno v kapitole o vztahu informační a kognitivní vědy, autoři 
Hughes a Spurginová [Hughes, Spurgin] vidí tyto aplikace kognitivních aspektů 
v informační vědě (viz tab. 11): 
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tab. 11 Aplikace kognitivních aspektů v informační vědě (vypracováno podle [Hughes, 
Spurgin]) 

 

6.2.1 Kvantitativní a kvalitativní měření kognice 

Měření kognice může probíhat pomocí kvantitativních i kvalitativních přístupů. 
Kvantitativní  kritéria se používají k měření kognitivních schopností, kognitivního 
stylu a kognitivního prostoru. 

K posouzení kognitivních schopností se používá metoda úplného posouzení podnětů 
(angl. absolute judgments of stimuli). Kognitivní styl se měří např. pomocí testu 
začleněných obrazů (angl. embeded figure test). Jedná se o hledání běžných 
geometrických tvarů ve větší kresbě (závislost na pozadí vs. nezávislost na pozadí). 

Další metodou je analýza kognitivních stylů, která rozlišuje holistický a analytický 
kognitivní styl. Testování analytické části kognitivního stylu je založeno na hledání 
jednoduchého tvaru začleněného do tvaru složeného; holistická část je testována 
posuzováním dvojice složených obrazů a rozhodováním o jejich stejnosti či rozdílnosti. 
Intuitivní a analytickou dimenzi kognitivního stylu (resp. intuitivní a analytický 
kognitivní styl) rozlišuje rejstřík kognitivních stylů. Testování probíhá pomocí 
dotazníku s možnostmi pravda – nejistota – nepravda. 

KOGNITIVNÍ ASPEKT (proces) APLIKACE V LIS 

percepce komunikace člověk – počítač (HCI) 

myšlení hledání informací 

posuzování relevance 

výchova v oblasti informační gramotnosti 

výzkumné metody „myšlení nahlas“ 

učení, paměť vyhledávání informací 

uživatelské studie 

bibliografické instrukce a referenční práce 

reprezentace znalostí taxonomie 

tezaury 

klasifikační schémata 

ontologie 
(tyto nástroje jsou používány v inteligentních 
agentech, expertních systémech, systémech 
zpracování přirozeného jazyka, sémantických 
sítích, systémech vyhledávání informací, 
informační architektuře) 

jazyk zpracování přirozeného jazyka 

skryté sémantické indexování 

vývoj řízených slovníků 
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Měření kognitivního prostoru probíhá pomocí tzv. párování podnětů (lingvistické, 
prostorové). Jedná se o určování typických příkladů kognitivních kategorií a toho, jak 
vzdálené jsou další součásti kategorií od těchto prototypů. 

Ke kvalitativnímu m ěření kognice se používají metody zobrazování představ 
(angl. concept mapping), myšlení nahlas (angl. think-aloud) nebo slovních protokolů 
(angl. verbal protocol), metoda třídění karet (angl. card sorting) a metoda volného 
seznamu (angl. free listing) ke zjistění toho, jak uživatelé provádějí kategorizace. 

Problematikou kognitivních aspektů se v informační vědě zabývají různí autoři. 
Teoretickému zkoumání této problematiky se věnuje Ingwersen, výzkumy provádějí 
např. Kim a Allen. Zhruba uprostřed mezi teorií a výzkumem se nacházejí práce R. 
Todda25 [Hughes, Spurgin]. 

6.2.2 Systémy zkoumající smyslové podněty 

Jedním z poznávacích procesů je kognitivní vnímání. Lze ho stručně charakterizovat 
jako interpretaci informací, které přicházejí z okolního světa a jsou přijímány našimi 
smyslovými analyzátory26. 

Úroveň poznání k jednotlivým smyslovým analyzátorům, tak jak ji zkoumá 
informační věda a související obory (HCI, umělá inteligence, psychologie), je rozdílná a 
v jednotlivých oblastech proběhlo různé množství výzkumných aktivit. Nejvíce 
poznatků je pravděpodobně shromážděno k problematice percepce informací zrakem. 
Touto oblastí se zabývá informační vizualizace. 

Systémy, které se zabývají jinými smysly než zrakem jsou rovněž zkoumány, jejich 
aplikace je však úměrná ekonomickému prostředí a zázemí pro výzkum [Papík, 2001b]. 

Dnes jsou již například funkční systémy rozpoznávání řeči. Technologie 
rozpoznávání řeči umožňuje počítačům, které jsou vybaveny zařízením pro hlasový 
vstup (jako je mikrofon) interpretovat lidskou řeč. Tyto technologie se používají např. 
pro přepis nebo jako alternativní metoda interakce s počítačem [Wikipedia]. Tato 
komunikace může mít význam např. pro uživatele se zbytky zraku a může být 
kompatibilní i s grafickými uživatelskými systémy [Papík, 2001b]. 

Verhaeghe dělí systémy rozpoznávání řeči takto: 

� systémy rozpoznávání závislé na mluvící osobě 

                                                 
25 Např. tyto práce INGWERSEN, P.; WILLIAMS, M.E. Cognitive information retrieval. In Annual 
Review of Information Science and Technology (Vol. 34, 1999-2000). Meford (NJ) : Information Today, 
2001. ISBN 1-57387-093-5., s. 3-52.; KIM, K.S.; ALLEN, B. Cognitive and task influences on Web 
searching behavior. Journal of the American Society for Information Science and Technology. Jan 2002, 
vol. 53, no. 2, s. 109-19. ISSN 1532-2882.; TODD, R. Back to our beginnings: Information utilization, 
Bertram Brookes and the Fundamental Equation of Information Science. Information Processing & 
Management. 1999, vol. 35, s. 851-870. 
26 Podrobnější vysvětlení kognitivního vnímání je obsaženo v kapitole 2 – Vymezení problematiky a 
základní pojmy 
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� adaptivní systémy (přizpůsobivé mluvící osobě) 

� systémy rozpoznávání nezávislé na mluvící osobě (k těmto systémům 
směřuje vývoj) [Verhaeghe, 1992, s. 9527, cit. dle Papík, 2001b] 

6.2.3 Zraková percepce informací, informační vizualizace 

Vnímání informací zrakem je oblastí, jejíž zkoumání je velmi důležité. Zrakem totiž 
přijímáme 90-95% informací z okolního světa, které jsou nadále zpracovávány 
mozkem. Vizuální vnímání je v mozku více spojeno s pravou mozkovou hemisférou. 

Problematikou percepce informací zrakem se zabývá informační vizualizace. Tato 
disciplína bývá označována za součást počítačové vědy, ale věnují se jí také vědci 
z oboru human – computer interaction. Ti se zaměřují na vizualizační schopnosti 
dnešních informačních systémů. V kontextu HCI má informační vizualizace dva 
základní směry výzkumu: interakci člověk – počítač a vyhledávání v rozsáhlých 
databázích [Papík, 2001b]. 

Informační vizualizace je použití interaktivních, smyslových (typicky optických) 
vyjádření abstraktních dat k zesílení kognice [Wikipedia]. Jedná se o metodu 
prezentování dat nebo informací v netradiční, interaktivní grafické formě. Použitím 2-D 
nebo 3-D barevné grafiky a animace tyto vizualizace mohou ukázat strukturu informací 
a umožnit v ní navigaci a změny. 

Principem informační vizualizace je, že lidské oko (zrak) interpretuje zobrazená 
(vizualizovaná) fakta podstatně rychleji a mnohem efektivněji než text a proto se 
v aplikacích, které jsou na těchto zásadách vybudovány, lépe orientuje. 

S vizuálním vnímáním souvisí také problematika čtení z obrazovky počítačů. 
Mnoho studií porovnává schopnost uživatelů přijímat informace z obrazovek terminálů 
a počítačů a efektivitu tohoto procesu. Např. výsledek experimentu, prezentovaný 
v časopise Behaviour and Information Technology [Wright, Lickorish, 1983, s. 227 – 
235, cit. dle Papík, 2001b] uvádí, že čtení z obrazovky počítačů je o 27% pomalejší než 
čtení z papíru. V případě čtení z obrazovky se kromě vizuálních vlivů uplatňují i vlivy 
psychické. Uživatel může být informacemi z displeje počítače až přehlcen. K tomu 
často přispívá také nevhodný design [Papík, 2001b]. 

6.2.4 Hypertext 

Hypertext je text, který obsahuje spojení na další části téhož nebo jiného 
dokumentu. Toto spojení aktivujeme kliknutím na zvýrazněný odkaz. Někdy bývá 
hypertext definován také jako nelineární text nebo nesekvenční čtení a psaní 
[Makulová, 2002]. Nejznámější aplikací hypertextu je World Wide Web. 

                                                 
27 VERHAEGHE, B. Vzhůru k rozpoznávání plynulé řeči. Byte. 1992, č. 4, s. 95. 
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Hypertext představuje odlišný přístup k organizaci a zpracování informací než 
tradiční vyhledávací systémy. Na myšlence hypertextu28 je zajímavé především 
nelineární strukturování informací, které více odpovídá přirozenosti lidského myšlení 
asociovat v průběhu práce s textem další myšlenky. Lidské myšlení je málokdy 
přímočaré a využívá různé „odskoky“ od hlavní myšlenky (další vztahy, souvislosti, 
asociace). Nelineárnost lidského myšlení je v jasném kontrastu s uspořádáním běžných 
textů. 

Při důkladném srovnání hypertextu a lidského myšlení lze ovšem narazit také na 
rozdíly. Prvním z nich, který ovšem není tak podstatný, je to, že uživatel musí vazby 
hypertextu aktivovat (např. myší). Druhý rozdíl je principiální: myšlenkové asociace 
v mozku vnikají dynamicky, spontánně, naproti tomu odkazy v hypertextu jsou předem 
definovány autorem. 

Kritickým bodem tvorby hypertextu je navržení jeho struktury tak, aby byla jasná a 
přehledná. Ve fázi návrhu hypertextové aplikace se mohou uplatnit i znalosti z disciplín 
jako je psychologie a další kognitivní vědy [Sklenák a kol., 2001]. 

Hypertext je příkladem informačního systému přehlceného podněty. Při technice 
browsingu může hypertext uživateli způsobit více psychických problémů než při využití 
cílených vyhledávacích analytických strategií. Pokud uživatel k vyhledávání pomocí 
hypertextu nepřistupuje s určitou strategií, snadno u něj může dojít ke kognitivnímu 
přetížení, může být dezorientován a posléze i deprimován [Papík, 2001b]. 

6.2.5 Jazyk jako kognitivní proces 

Usuzování předpokládá mít o čem provádět úsudky a také jakousi vnitřní 
reprezentaci vnějšího prostředí, jejíž prvky mohou být symbolicky kódovány a v té 
podobě i sdělovány (komunikovány). Z toho vyplývá, že usuzování předpokládá jazyk, 
racionální usuzování i porozumění. [Jirků, Kelemen, 1996] 

Své poznatky sdělujeme v jazyce – důležitá je struktura jazyka a způsoby jak člověk 
jazyk používá. Jazyk je nepochybně sociální fenomén, slouží jako prostředek 
komunikace. Otázky, na které v souvislosti s jazykem chceme znát odpověď formuluje 
Winograd [Winograd, 198329, cit. dle Jirků, Kelemen, 1996]: Jaké znalosti musí mít 

člověk, aby mohl rozumět jazyku a aby ho mohl správně používat?; Jak musí být 

organizována a strukturována paměť člověka, aby mohl své znalosti sdělovat?. 

Každý jazyk můžeme zkoumat z hlediska syntaxe, sémantiky a pragmatiky. Syntax 
(skladba) je nauka o mluvnické stavbě vět, základní součást gramatiky. Studuje principy 
a postupy tvorby vět v jednotlivých jazycích (přirozených nebo umělých). V užším 

                                                 
28 Základní koncepci této myšlenky navrhl již v roce 1945 Vannevar Bush. Termín hypertext vytvořil 
v roce 1963 Ted Nelson. 
29 WINOGRAD, Terry. Language as a cognitive process. Vol I. Syntax. Reading (Mass.) : Addison 
Wesley, c1983. ISBN 0201085712. 
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smyslu se jedná o nalezení gramatických pravidel jazyka. Na gramatiku můžeme 
pohlížet ze dvou stran – je to jednak prostředek pro generování správných vět v daném 
jazyce, na druhé straně však také jakýsi analyzátor, pomocí kterého určíme, zda je věta 
správně utvořenou větou daného jazyka. V širším smyslu se syntaktická zkoumání snaží 
o hledání základních vlastností gramatik, tzn. snaží se vytvořit obecnou teorii 
syntaktických struktur, v nichž se odhlíží od specifických vlastností konkrétních 
přirozených či umělých jazyků. 

Sémantika je v lingvistice nauka o významu jazykových jednotek. Zabývá se 
významy vět a jejich reprezentací v paměti nositele znalostí. 

Pragmatika je součástí obecné teorie znaků, která se zabývá studiem vztahů 
k jejich mluvčím, nikoliv k předmětům [Akademický slovník cizích slov, 1997]. Jedná 
se o význam slov, vět atd. při jejich používání (ten se ne vždy musí shodovat se 
sémantickým významem). 

Významnou úlohu v porozumění přirozenému jazyku v kontextu kognitivní vědy 
hraje situační sémantika, kterou rozvinuli J. Barwise a J. Perry. Tato teorie (někdy 
nazývaná také teorie situací) je abstraktní teorií pro vyjadřování se o situacích. 
Zjednodušeně řečeno, jazykový význam je chápán jako relace mezi různými typy 
situací. 

Situační sémantika je modelově teoretickým přístupem k teorii významu a je tedy 
závislá na předpokladech teorie množin. Základní idea této teorie spočívá v tom, že 
každému výrazu jazyka určité kategorie je přiřazena parametrizovaná podmínka. 
Parametry v podmínce jsou pak chápány jako sémantické rysy. Omezením tohoto 
přístupu je fakt, že se zaměřuje pouze na jednu část přirozeného jazyka – oznamovací 
věty. 

Svět abstraktních a reálných situací je spjat s jazykem a jeho užitím a má bohatou 
vnitřní strukturu. To je předmětem zkoumání situační sémantiky, kterou v tomto smyslu 
můžeme chápat jako pokračování snahy k využití tradičních matematických prostředků 
pro popis přirozeného jazyka a zároveň hlubší příspěvek pro rozvoj kognitivní vědy 
[Jirků, Kelemen, 1996]. 

6.2.5.1 Přirozený a umělý jazyk 

Normativní výklad [ČSN ISO 5127 (01 0162) cit. dle TDKIV, 2002] vymezuje 
přirozený jazyk (angl. natural language) jako „jazyk, který je nebo byl aktivně 
používán společenstvím lidí a jehož pravidla jsou převážně odvozována z úzu“. TDKIV 
ve výkladu pojmu dodává, že přirozený jazyk se vyvíjí, jeho pravidla nejsou definována 
formálně a je užíván konkrétním jazykovým společenstvím (národní jazyky) [TDKIV, 
2002]. 

Naproti tomu umělý jazyk  (angl. artificial language) je ve ve výkladu stejné normy 
[ČSN ISO 5127 (01 0162) cit. dle TDKIV, 2002] popisován jako „jazyk, u něhož 
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explicitní stanovení pravidel předchází jeho užívání.“ Jedná se o jazyk, který je 
vytvořen nebo řízen pomocí souboru předem stanovených pravidel s přesně 
definovanou syntaxí a sémantikou a který byl vytvořen pro určité praktické účely. 
Umělý jazyk používaný ke zpracování informací se nazývá informační jazyk (v užším 
smyslu se jedná o nástroj sloužící pro reprezentace dokumentů a informací). Selekční 
jazyk je takový umělý informační jazyk, který je používán k vyjádření identifikačních 
nebo obsahových selekčních údajů za účelem pořádání, ukládání a vyhledávání 
dokumentů [TDKIV, 2002]. Porovnání přirozeného a selekčního jazyka uvádím 
v následující tabulce (tab. 12). 

 

tab. 12 Srovnání přirozeného a selekčního jazyka 

 

PŘIROZENÝ JAZYK SELEKČNÍ JAZYK 

asymetrický – jeden pojem můžeme vyjádřit 
několika výrazy (synonymie) nebo naopak jeden 
výraz se vztahuje k více pojmům (homonymie a 
polysémie) 

usiluje o symetrii (jeden pojem lze vyjádřit jedinou 
posloupností jazykových nebo logických 
symbolů), směřuje k vyloučení synonymie, 
homonymie a polysémie 

plní nejenom komunikační, ale i apelační 
(přesvědčovací a přikazovací) a emoční poslání 

plní výhradně komunikační poslání 

jeho rodová, vidová a jiná asociativní spojení jsou 
skrytá (implicitní) 

rod, vid a jiná asociativní spojení někdy lze 
vyjádřit explicitně – to následně zvyšuje 
sémantické možnosti selekčního jazyka a 
podporuje zvýšení úplnosti výdeje informací na 
výstupu ze systému 

možnosti parafrázování v podstatě neomezené možnosti parafrázování velmi omezeny 

používán jak v mluvené, tak i v psané podobě a 
proto se v něm uplatňují fonetická a fonologická 
pravidla 

používán výhradně v psané podobě, neuplatňují se 
v něm fonetická a fonologická pravidla 

slova jsou různé délky (jejich délka je omezována 
lidskou pamětí a snahou o úspornost vyjadřování) 

směřuje k dosažení rovnoměrné délky kódu pro 
slova různé délky v přirozeném jazyce 

je redundantní (někdy záměrně) a umožňuje plné 
pochopení sdělení i při částečném narušení 
úplnosti komunikátu 

omezuje redundanci 

používá všechny slovní druhy s výraznou 
dominancí substantiv následovaných slovesy 

používá především (někdy výhradně) substantiva, 
slovesa nahrazují deverbativy 

má celou řadu slovesných kategorií (čas, rod, vid, 
způsob) 

slovesné kategorie nezná 

je zároveň metajazykem a dokáže popsat sám sebe není současně metajazykem, popsat jej lze pouze 
v přirozeném jazyce 
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6.2.5.2 Problematika přirozeného jazyka v souvislosti s vyhledáváním 
informací 

V automatizovaných informačních systémech probíhá zpracování textů pomocí 
automatické indexace. Ta se musí vyrovnat se zpracováním specifických jevů 
přirozeného jazyka. Dnes používané způsoby automatické indexace textů v přirozeném 
jazyce jsou založeny na výběru slov k indexování přímo z textu (na rozdíl od lidského 
indexátora, který po přečtení a posouzení textu je schopen zvolit k indexaci i slova, 
která v textu obsažena nejsou, ale vhodně ho charakterizují). 

Nemá ovšem smysl při automatické indexaci z textu vybírat všechna slova, a to 
z několika důvodů. Prvním z nich je, že všechna slova nejsou stejně schopná popsat 
věcný obsah textu. Nejužitečnější jsou z tohoto pohledu podstatná jména, přídavná 
jména, popř. příslovce, méně již slovesa (ta mohou v některých odborných textech 
představovat pouhou „formální výplň“ větných konstrukcí). Ke slovním druhům, které 
naopak věcný obsah textu vyjadřovat nemohou, patří např. zájmena, předložky, spojky a 
částice. Pro vyloučení těchto slov, absolutně nevhodných pro indexování, se používá 
tzv. negativní slovník (slovník stop-slov). Tento slovník může obsahovat slova, která 
jsou obsahově nevýznamová pouze v dané tematické oblasti (např. v textech o 
počítačích slovo počítač). 

Schopnost slova z textu vyjadřovat věcný obsah tohoto textu nemusí záležet pouze 
na samotném slově (popř. jeho bezprostředním kontextu). Dalšími důležitými faktory 
jsou: 

• počet výskytů slova v daném textu – pokud se slovo v daném textu 
vyskytuje např. třicetkrát, je pravděpodobně z hlediska tohoto textu 
významné (významnější než jeden výskyt jiného slova) 

• frekvence výskytu slova v textu vztažená k délce tohoto textu – pokud 
se slovo třicetkrát vyskytne v knize, je to něco jiného než když se 
třicetkrát vyskytne v časopiseckém článku 

• poměr frekvence výskytu slova v daném textu a v ostatních textech, 
resp. v jazyce obecně – z vyššího výskytu slova v textu se dá usuzovat, 
že text v nějakém smyslu více než jiné texty pojednává o tématu, 
spojeném s významem tohoto slova 

• konkrétní poloha výskytu slova v textu – např. slovo z nadpisu má 
vyšší důležitost než slovo z běžného odstavce 

Tyto faktory některé systémy automatizovaného indexování textů zohledňují tak, že 
slovům, která z indexování nevyřadil některý z filtrů (např. negativní slovník), přiřadí 
tzv. váhu. 

Druhým problémem, se kterým se potýkají všechny systémy automatické indexace a 
vyhledávání textů, je problém různých tvarů slov. Texty v jazycích ohýbajících slova 
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(čeština, většina slovanských jazyků, pozůstatky ohýbání slov jsou patrné i v angličtině, 
němčině, francouzštině) neobsahují vlastně slova (jako „jednotky slovníku“), ale slovní 
tvary. 

Jazykové problémy snižující přesnost (při vyhledávání): 

• Polysémie, resp. homonymie (slova s více významy) 

• Synonymie (tentýž koncept lze vyjádřit více slovy) 

• Víceznačnost (konkrétní význam je vždy dán kontextem 

Pomoc v řešení těchto problémů mohou poskytnout vhodně využitá metadata. Ta 
by měla spojovat objekty, ačkoliv se v jejich obsahu používají různá synonyma; mohou 
také jednoznačně určit význam víceznačných slov. Kromě zlepšení přesnosti mohou 
metadata rovněž zvyšovat úplnost nalezených vhodných dokumentů v případě, že jsou 
použity stejné standardizované termíny pro charakteristiku obsahu. Pokud jsou metadata 
vhodně přidělena, dokument může být nalezen, aniž by se v textu dané termíny vůbec 
musely vyskytovat. [Sklenák a kol., 2001] 

6.2.5.3 Zpracování přirozeného jazyka 

Zpracování přirozeného jazyka (angl. natural language processing, zkr. NLP) je 
součást informační vědy, která pracuje s informacemi v přirozeném jazyce. Některé 
zdroje uvádějí, že se jedná o podobor umělé inteligence a lingvistiky, který studuje 
problémy obsažené ve zpracování přirozeného jazyka, zacházení s ním a jeho 
interpretace, věnovaná snaze přimět počítače „rozumět“ sdělením, psaným v lidském 
jazyce [Wikipedia]. Tento termín se také používá od 80. let k definování třídy 
softwarových systémů, které zacházejí s textem inteligentně. 

Zpracování přirozeného jazyka je teoreticky motivovaná řada výpočetních technik 
pro analyzování a reprezentování přirozeně se vyskytujících textů (volných textů, angl. 
free text) na jedné nebo více úrovních lingvistické analýzy (např. morfologické, 
syntaktické, sémantické, pragmatické) za účelem dosažení zpracování jazyka 
podobného jako u člověka (angl. human like processing) pro řadu úloh nebo aplikací 
[Liddy, 2003]. 

Výzkum v oblasti zpracování přirozeného jazyka začal na konci 40. let. První 
aplikací založenou na počítačovém zpracování, která se vztahovala k přirozenému 
jazyku, byl strojový překlad (angl. machine translation). 

Původně se obor nazýval natural language understading (NLU), tedy porozumění 
přirozenému jazyku. Ačkoliv cílem NLP je skutečné porozumění přirozenému jazyku, 
tohoto cíle ještě nebylo dosaženo. Systém zcela dosahující parametrů NLU by měl být 
schopen: 

� parafrázovat vstupní text 
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� přeložit text do jiného jazyka 

� zodpovědět otázky ohledně obsahu textu 

� vyvodit závěry z textu 

Přestože v prvních třech bodech dosáhla oblast NLP důležitých pokroků, systémy 
zpracování přirozeného jazyka nedokážou samy o sobě vyvodit závěry z textu. Z toho 
vyplývá, že porozumění přirozenému jazyku (NLU) zůstává cílem disciplíny. 

Jsou ovšem praktičtější cíle NLP, mnohé spojené s jednotlivými aplikacemi, pro 
které jsou používány [Liddy, 2003]. Např. vyhledávací systém založený na NLP má za 
úkol poskytnutí přesnějších, úplných informací v odpovědi na uživatelovu pravou 
informační potřebu. Cílem NLP systému je zde reprezentovat skutečný význam a záměr 
uživatelova dotazu, který může přirozeně být vyjádřen v jazyce každodenního života. 
Kromě toho, obsah dokumentů, které jsou vyhledávány bude reprezentován na všech 
jejich významových úrovních, takže může být provedeno skutečné srovnání mezi 
potřebou a odpovědí, bez ohledu na to jak je každá z nich vyjádřena ve své „povrchové 
podobě“ [Liddy, 2003]. 

Přístupy ke zpracování přirozeného jazyka spadají do čtyř kategorií: 

� symbolické 

� statistické 

� konekcionistické 

� hybridní 

Nejčastější aplikace NLP: 

� vyhledávání informací 

� výběr (extrakce) informací (angl. information extraction) 

� zodpovídání otázek (angl. question-aswering) 

� sumarizace 

� strojový překlad 

� dialogové systémy 

V českém prostředí se problematikou zpracování přirozeného jazyka zabývá např. 
Laboratoř zpracování přirozeného jazyka na Fakultě informatiky Masarykovy 
univerzity v Brně. Zaměřuje se na „získání teoretických i aplikovaných výsledků 
v oblasti syntézy a rozpoznávání mluvené řeči (češtiny), lexikálních databází, 
reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod 
strojového učení pro desambiguaci korpusových dat“ [LZPJ]. 
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7 MODELY UŽIVATELE 

O modelech se stručně zmiňuje již předchozí kapitola v souvislosti s kognitivními 
modely. Tato kapitola se bude podrobněji zabývat modely uživatele. 

Modelem se obecně rozumí účelová abstrakce, která umožňuje snížit složitost 
zkoumaného předmětu tím, že se soustředí pouze na jeho některé aspekty [Berka, 
2004c]. 

Model je systém myšlenkově (ideově) reprezentovaný nebo materiálně realizovaný. 
Zobrazením a reprodukcí objektu výzkumu je model schopen objekt zastupovat tak, že 
jeho výzkum přináší o tomto objektu nové informace. Model je možné popsat také jako 
vyjádření, které z hlediska svého účelu zachovává podstatné rysy originálu. 

Za modelování označujeme metodu zkoumání prostřednictvím modelů, která je 
založena na uplatnění teorie podobnosti [Steinerová, 1996]. 

7.1 MODELOVÁNÍ UŽIVATELE 

Modely uživatele si získaly velkou pozornost výzkumníků v dialogových systémech 
založených na umělé inteligenci. Teoretický předpoklad těchto výzkumů byl, že 
flexibilní odpovědi uživatelsky orientovaného dialogu jsou možné jedině tehdy, když 
systém obsahuje model uživatele. Takovýto model by měl obsahovat vědomosti 
ohledně základních znalostí uživatele a také jeho záměrech a plánech ve vztahu k úloze, 
kvůli které je systém dotazován. Příkladem takového modelu je model MONSTRAT 
(viz dále). 

Možnosti mentálních modelů v informační vědě jsou však K. Sparck Jonesovou 
hodnoceny spíše negativně: „přímý závěr vyvozený z analýzy v kapitole je 
pesimistický: i když předpokládáme velmi mocné systémové zdroje, daleko za 
možnostmi současných systémů, jsou obecně bližší hranice pro modelování, které 
mohou být dosaženy“ [Spark Jones, 1988, s. 34130, cit. dle Hjørland]. 

Myšlenka takovéhoto modelování je podle Hjørlanda spojena s kognitivním 
hlediskem. Např. z hermeneutické perspektivy samotná idea modelování individuálního 
uživatele se zdá poměrně absurdní. Uživatelé jsou více nebo méně ovlivněni různými 
tradicemi nebo perspektivami (stejně jako návrháři systému). Z tohoto pohledu to, co by 

                                                 
30 SPARCK JONES, K. Realism About User Modeling. In User Models in Dialog Systems. Alfred Kobsa, 
Wolfgang Wahlster (eds.) ; with contributions by S. Carberry ... [et al.]. Berlin ; New York : Springer-
Verlag, c1989. xi, 471 s. ISBN 0387183809. 
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mělo být modelováno (nebo raději vyloženo), jsou epistemologická hlediska, která leží 
za uživatelovými způsoby interakce s literaturou a její reprezentací v databázích. 

Je možné, že tento pohled začíná oblast knihovnictví a informační vědy (LIS) 
ovlivňovat. Od roku 1992 se ale zatím neuskutečnilo mnoho výzkumů nebo aplikací, co 
se týká modelů jako MONSTRAT [Hjørland, 2005]. 

Kognitivní model jednotlivce je model samotného jednotlivce a jeho prostředí, 
představ (angl. images), očekávání, emocí, intencionality (záměrů, úmyslů), zkušeností, 
představivosti, intuice a hodnot, stejně jako konceptuálních znalostí oblastí působnosti, 
včetně citových (angl. affective domains), poznávání (kognice), percepce a pracovního 
prostoru, stavu znalostí (angl. knowledge state), problémového prostoru a stavu 
nejistoty [Ingwersen, 1992, s. 131-133]. 

7.2 MENTÁLNÍ MODELY UŽIVATELE 

Mentální model skutečnosti je základem (kognitivního) učení a vychází 
z kódování skutečnosti v paměti. Jedná se o struktury poznatků, které si lidé vytvářejí za 
účelem pochopení a vysvětlení svých zkušeností. Mentální model je vnitřní 
reprezentace informací, která určitým způsobem souvisí s tím, co je reprezentováno. 
Může zahrnovat analogické i symbolické či propoziční (výrokové) formy reprezentace 
znalostí (mentální podoba toho co jedinec ví o různých věcech, myšlenkách, událostech 
atd., které existují vně mysli). [Nakonečný, 2004] [Stenberg, 2002] 

Různorodost individuálních kognitivních struktur v mysli každého lidského 
příjemce a původce potenciálních informací tvoří jeho model světa, zahrnující naděje 
(očekávání), intencionalitu, emoce, intuici a zkušenosti. Tyto struktury vzájemně jedna 
druhou ovlivňují během zpracování smyslových podnětů, potenciálních informací a 
znalostí a jsou zodpovědné za to, jak jedinec vnímá a chápe svět a sám sebe. Podle 
kognitivního hlediska je model nezbytný předpoklad pro další změny v osobních 
psychických stavech. [Ingwersen, 1992] 

V kognitivní vědě probíhají diskuze o mentálních reprezentacích či mentálních 
modelech od osmdesátých let. Původně tuto myšlenku razil již Craik (1943), podstata 
tohoto konceptu byla přiblížena v kognitivistickém smyslu např. Johnson-Lairdem 
(1983, 1988). Ten předložil teorii jazykového chápání a inference. Jiní autoři tento 
koncept použili jako definici psychologické oblasti zkoumání a analýzy spíše než jako 
teoretický výklad. 

Rumelhart a Norman vyjádřili t ři hlavní funkčnosti (funkcionality) mentálních 
modelů: přesvědčení predikuje chování; závěr může být vytvořen pomocí mentálních 

simulací; mentální reprezentace může být analogická. Tito autoři také předpokládají, že 
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mentální modely jsou založeny na fyzické (vnímané) zkušenosti a prohlašují, že tyto 
modely obsahují silný zkušenostní prvek. 

Dalšími autory, kteří se zabývají problematikou mentálních modelů z kognitivního 
hlediska, jsou Shank a Abelson (1977) a Shank a Leake (1989). Ti obhajují 
zdůvodňování založené na případech (angl. case based reasoning), které je postaveno 
na analogických aplikacích dřívějších událostí (epizod) na nové situace a začlenění 
prvků sociální interakce. 

V roce 1991 S. J. Payne poskytl přehled výzkumů mentálních modelů a pokusil se 
shrnout základní prvky z pestrého množství teorií (včetně teorií z oblasti AI a 
antropologie) a osvětlil některé aspekty chápání tohoto problému u Johson-Lairda. [vše 
cit. dle Ingwersen, 1992] 

Výše zmíněný autor P. N. Johnson-Laird je britský kognitivní psycholog, který nyní 
pracuje v Princetonu. Jeho kniha Mental models [Johson-Laird, 1983] se zabývá se 
především jazykem a logickým myšlením, krátká kapitola je věnována vědomí a 
výpočetní činnosti. 

O mentálních reprezentacích se tento autor zmiňuje a ohledem na dvě odlišné 
úrovně. Na první úrovni lidské bytosti rozumějí světu pomocí konstruování pracovních 
modelů tohoto světa ve svých myslích. Protože jsou tyto modely neúplné, jsou 
jednodušší než entity, které reprezentují. V důsledku toho modely obsahují prvky, které 
jsou pouze napodobeninami reality – neexistuje žádný pracovní model, jak jejich 
protějšky ve světě fungují, ale jenom procesy které napodobují jejich chování. Protože 
kognitivní vědci se snaží porozumět lidské mysli, také musí zkonstruovat pracovní 
model – to je druhá úroveň, na které Johnson-Laird mentálních reprezentace zkoumá. 

Autor rozlišuje tři hlavní druhy reprezentací – mentální modely, reprezentace 
tvrzení (ang. propositional reprezentations) a představy/symboly (angl. images). Při své 
práci s jazykem vidí výhodu přirozených mentálních modelů oproti mnohem 
sofistikovanějším formám reprezentace jako jsou Eulerovy kruhy, Vennovy diagramy či 
dokonce predikátový počet prvního řádu (angl. first-order predicate calculus) v tom, že 
mohou reprezentovat obsah kterékoli věty, pro kterou jsou známy pravdivostní hodnoty. 

Mentální modely a jejich metody poznávání hrají důležitou úlohu při koncipování 
textových a obrazových bází dat a jejich vztahu k metodám vyhledávání. [Papík, 2000] 

Například pro účely vizualizace informací na terminálech je nezbytná strukturace 
informací do struktur, které budou „podobné“ strukturám uživatelova myšlení. Poznání 
mentálních modelů uživatele je proto velmi podstatné. Existuje několik metod, jak 
tohoto poznání dosáhnout, nebo se alespoň co nejvíce přiblížit co nejobjektivnějšímu 
výsledku. Přehled a hodnocení mentálních a kognitivních modelů předkládá P. J. 
Daniels [Daniels, 1986, s. 272-304, cit. dle Papík, 2001b]. Jak tento autor zdůrazňuje, 
všichni účastníci komunikace musí kromě svého mentálního modelu situace 
(vyhledávání) znát také model protější strany, jinak dorozumění není možné. 
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Doporučuje se model, který analyzuje spíše individuálního uživatele než tzv. typického. 
Tam, kde uživatel není schopen přesně specifikovat informační požadavky, jsou vhodné 
implicitní modely. 

T. Mandel [Mandel, 1997, s. 25 – 36, cit. dle Papík, 2001b] jako jeden ze tří 
modelů, které se využívají při tvorbě a návrhu uživatelského rozhraní, uvádí kromě 
modelu programátorského a modelu tvůrce právě mentální model uživatele. Hlavním 
smyslem tohoto modelu je, že informační systém musí vyhovovat především z pohledu 
uživatele a jeho duševního světa. Je velmi nesnadné přenést to, co je obsaženo v mozku 
uživatele, mimo něj a nadto tento mentální svět popsat a formalizovat. K mentálnímu 
modelu uživatele se můžeme přiblížit pomocí cílených otázek, úloh, dialogem 
s uživatelem (ať skutečným nebo potenciálním), využitím zpětné vazby a testováním 
[Papík, 2001b]. 

Mentální model uživatele během vyhledávání (práce se systémem) prochází určitým 
vývojem. V počáteční fázi je pojetí problému u uživatele neucelené. Je potřeba 
specifikovat řadu kritérií jako je účel hledání, míra podrobnosti, jazykový záběr, 
retrospektiva, forma výstupu atd. Každá nová zkušenost se systémem a orientace v dané 
problematice se stává výhodou v tom smyslu, že umožňuje uživateli vytvářet si 
přesnější mentální modely [Součková, 2003, s. 21]. 

7.2.1 Příklad výzkumu mentálních modelů 

D. Sloanová [Slone, 2002] zkoumala uživatele, vyhledávající na webu a/nebo 
v online knihovním katalogu, přístupném přes webové rozhraní. Při svém výzkumu se 
zabývala také mentálními modely uživatelů. 

Ke zjištění mentálních modelů, které si uživatelé vytvářejí v případě internetu a 
online katalogu, byla např. použita otázka: „Můžete mi popsat internet?“. Tato otázka 
odhalila pět kategorií odpovědí: vágní (kódované jako V – vague), uspokojivé (S – 
satisfactory), technické (T – technical), zapálené (G – glowing), metaforické (M – 
metaphorical). 
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tab. 13 Klasifikace popisů internetu pro zjištění mentálních modelů uživatelů [Slone, 2002] 

 

V případě zjišťování mentálního modelu online katalogu byli uživatelé analogicky 
dotazováni: „Můžete mi popsat online katalog?“. (Pokud se uživatelé zeptali, jaký typ 
katalogu, odpověď zněla: „Vyberte si“). Odpovědi byly kódovány jako vágní, 
uspokojivé, technické a srovnání. Další otázky průzkumu byly zaměřeny na očekávání 
uživatelů a jejich cíle. 

V oblasti mentálních modelů došel výzkum k těmto závěrům: Pokud nejsou 
mentální modely internetu příliš vyvinuté (jsou „nezralé“) a uživatelé hledají informace 
spojené s jejich prací (angl. job-related information), potom tito uživatelé hledají na 
internetu daleko častěji než lidé s jinými situačními cíli. Uživatelé, kteří vyhledávají 
informace ze studijních účelů (kvůli vzdělávání) na druhé straně vyhledávali informace 
z mnohem méně zdrojů, ale využívali více přístupů a webových nástrojů než uživatelé 
hledající informace související s prací. Vyhledávání informací musí být detailní, dobře 
stanovené a musí pramenit z věrohodných zdrojů. Přestože jsou používány mnohé 
přístupy, největší důvěru má webový katalog. Lidé s nevyvinutými mentálními modely 
používají webové katalogy téměř výhradně. Lidé hledající informace ze vzdělávacích 
nebo pracovních důvodů jsou vysoce motivováni [Slone, 2002]. 

 

 

kód klasifikace definic 

V užívání adjektiv, metafor nebo širokých popisů bez zmínky o schopnostech nebo 

popis internetu bez zmínky schopnostech nebo 

nepoužívání slov počítač, hledat, elektronický, technologie nebo jejich synonym 

S široký popis schopností systému nebo způsobů, jak může být použit a 

žádná nereálná očekávání a 

užívání slov počítač, hledat, elektronický, technologie, technologický nebo jejich synonym 

T detailní popis přístupu k internetu a/nebo jeho schopnosti a popisy, které 

nezahrnují nereálná očekávání a 

použití jednoho nebo více z těchto slov: modem, telefon, telefonní linka nebo síť 

G používání slov „cokoliv“, „všechno“, „jakýkoliv“, „každý“ nebo „všechno“ s ohledem na 
množství, zdroj nebo druh informací, které mohou být nalezeny na internetu nebo 

předpoklad (implikace), že lze nalézt co potřebuji jednoduše „vyťukáním“ 

M popis, který používá řečnické obrazy k implikování podobnosti internetu s jinou položkou 
nebo konceptem 

 



Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací 
7 – Modely uživatele 

 

 

 
113 / 127 

7.3 INFORMAČNÍ MODELY UŽIVATELE 

J. Steinerová ve své knize Teória informačného prieskumu [Steinerová, 1996] 
konstatuje, že informační modelování je praktickou aplikací systémové analýzy a 
datové analýzy, jejímž cílem je navrhnout určitý systém na zpracování údajů. Jde o 
vyjádření konceptuálních struktur, které mají být zobrazeny v novém informačním 
systému. Tento způsob modelování se často uplatňuje i v IR. Základním typem modelu 
v informačním modelování je model entita – vztah – entita. 

Informa ční model je strukturovaný soubor pojmů a pravidel, které jsou vyjádřeny 
v symbolech s jejich vlastní sémantikou a syntaxí. Obyčejně se určí rozsah a kontext 
modelu, úhel pohledu, účel vytvářeného modelu [Steinerová, 1996]. 

Příkladem informačního modelu je diagram entita – vztah (obr. 18). 

          

 

obr. 18 Informační model (diagram entita – vztah) [Steinerová, 1996]. 

 

Jako příklad využití informačního modelování uvádí autorka model I3R a model 
MONSTRAT. 

Expertní systém I3R (Inteligent Interface for Information Retrieval) vytvořili Drift 
a Thompson (1987). Tento systém má flexibilní rozhraní a umožňuje uživateli využít 
rozmanité poznatky na získání informací z DB o informatice (computer science). 
Obsahem systému je modelování uživatele ve formě stereotypů s cílem přizpůsobit 
interakci pro individuální uživatele a jejich zpětné vazbě [Steinerová, 1996]. 

Model MONSTRAT  (MOdular functions based on Natural information processes 

for STRATegic problem treatment) je model funkcí zprostředkovatele, na jehož vývoji 
se podílel mj. N. J. Belkin. Tento model je založen na předpokladu, že je možné 
vytvořit inteligentní mechanizmus, který je schopen porozumět informačním potřebám 
uživatelů a chovat se jako zprostředkovatel. Ingwersenův model MEDIATOR vychází 
právě z tohoto modelu. Oba modely jsou založeny na kognitivním hledisku, které 
předpokládá, že studium psychologických, mentálních a kognitivních struktur 
individuálních uživatelů může odhalit principy vyhledávání informací [Hjørland, 2005]. 

V další své práci vytvořila J. Steinerová [Steinerová, 2000] dva informační modely 
člověka, které modelují dva podstatné pohledy na určující úlohu člověka v informačním 
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procesu. Autorka rozlišuje tři základní úrovně člověka v informačním procesu – 
biogenní, psychogenní a sociogenní úroveň. 

Informa ční model člověka v individuálním pr ůřezovém pohledu (viz obr. 19) 
modeluje vícevrstevnatost úrovní člověka v informačním procesu. Neukončenost a 
otevřenost informačního modelu člověka naznačuje obrazná vrstevnatost vzájemně 
propojených úrovní – fyzické, psychické (zahrnující kognitivní a afektivní) a sociální a 
kulturní úrovně. 

 

obr. 19 Informační model člověka v individuálním náhledu [Steinerová, 2000, s. 36] 

 

Informa ční model člověka v sociálním náhledu (viz obr. 20) vybírá úhel pohledu 
společenského bytí a konání člověka. Ukazuje formování činnostní informace na 
základě interakce člověka s člověkem, systémem, přírodou, společností a strukturní 
informace na základě organizace poznání a společenských vztahů. Ve vztahu 
k objektivní a subjektivní informaci je určující komunikace a motivace navazující na 
individuální poznávání a hodnocení [Steinerová, 2000]. 
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obr. 20 Informační model člověka v sociálním náhledu [Steinerová, 2000, s. 37] 

 

V závěru svého příspěvku J. Steinerová shrnuje přínos informačního modelu 
člověka, který vytvořila. Informační model člověka ve dvou úhlech pohledu odhaluje 
komplikovanost předmětu informační vědy, tj. komunikování informací ve společnosti 
v informačních procesech. Informační věda patří k syntetičtějším vědním oborům (jako 
např. filozofie), v kterých se integrují humanitní a sociálněvědné aspekty spolu s 
dalšími matematickými, přírodními či technickými obory [Steinerová, 2000]. 
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8 ZÁVĚR 

„Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi“ 

         N. Wiener 

 

Cílem práce bylo shrnutí poznatků o problematice kognitivních procesů člověka, 
které se projevují při vyhledávání informací a nastínění vztahu mezi informační a 
kognitivní vědou. Zabývala jsem se také obory, které se na rozhraní obou těchto věd 
vyskytují. 

Problematikou poznávacích procesů se v současnosti kromě kognitivní psychologie 
(která studium těchto procesů zahájila) zabývají i další obory – fyziologie, 
neuropsychologie, sociologie, HCI či informační věda. Svědčí to o významu této oblasti 
v současné společnosti, ovlivněné stále rozšířenějším používáním informačních 
technologií. 

Právě pro informační vědu je velmi důležité pochopení procesů lidského vnímání, 
zpracování a využívání informací během učení, myšlení, řešení problémů. Jen pokud 
tyto vnitřní procesy dostatečně pochopíme, bude pro nás jednodušší vytvářet informační 
systémy (včetně systémů vyhledávání informací) tak, aby poskytovaly uživatelům to co 
od nich očekávají a ponechávali jim prostor (časovou i mentální kapacitu) pro skutečně 
důležité aktivity – osvojování znalostí, celoživotní vzdělávání, uplatnění kreativity při 
překonávání pracovních problémů atd. 

Kterýkoliv z kognitivních procesů – ať je to vnímání, pozornost, učení, paměť, 
myšlení, řeč, tvořivost nebo sociální poznávání – je pro oblast informační vědy důležitý 
a bylo by přínosné více prozkoumat jeho vztah k lidskému zacházení s informacemi. 

Cílem informační vědy je nesnadná věc – zajistit, aby se ty informace, které jsou již 
někým vytvořeny a uloženy v nějakém informačním systému (chápaném v širokém 
smyslu – může se jednat jak o knihovnu, tak o komerční databázi), dostaly ke 
správnému uživateli, který je v danou chvíli potřebuje a pro kterého bude jejich využití 
přínosné (viz výše uvedený citát N. Wienera). V této otázce hrají poznávací procesy 
člověka nezanedbatelnou roli. 

Vyhledávání informací je jednou ze stěžejních oblastí informační vědy. Velké 
množství nashromážděných informací nám nebude nic platné, pokud k nim uživatelům 
neumožníme snadný a efektivní přístup. To se stává velmi podstatným hlediskem 
v době, kdy jsme zahlceni velkým množstvím „informací“ na internetu, v médiích, 
v sociálním prostředí i v kontaktu s ostatními lidmi. 
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Při porovnávání informační a kognitivní vědy jsou zjevné mnohé společné rysy: 

1. V obou případech se jedná o disciplíny poměrně mladé (v porovnání s jinými 
obory, jejichž vývoj trvá i několik stovek let – např. matematika, filozofie, 
knihovnictví; o informační a kognitivní vědě lze hovořit přibližně od poloviny 
20. století), které stále ještě do jisté míry vymezují své pole působnosti 
(přestože existuje mnoho jejich definic) a hledají své vlastní metody práce. 

2. Jedná se o obory vysoce interdisciplinární, resp. transdisciplinární – kromě 
toho, že využívají znalostí z mnoha dalších oborů, snaží se je také určitým 
způsobem zastřešit a propojit. 

3. Vznik a rozvoj obou oborů byl také velmi ovlivněn a provázán s rozvojem 
informačních a komunikačních technologií. Technické prostředky (počítače, 
informační systémy, umělá inteligence) slouží jako základní stavební kameny 
obou věd. Přesto je jejich využití pouze nástrojem, ne smyslem a cílem. 
Informační i kognitivní věda musí hledat své hlubší kořeny a souvislosti 
v úvahách filozofických, etických, psychologických. Kdykoliv se zabýváme 
otázkami poznávání a tedy lidského myšlení, nutně narazíme na otázky vědomí, 
emocí, individuálních rozdílů mezi jednotlivci, společenského kontextu. 

4. Za základní společné téma obou věd považuji otázku poznávání. V definicích 
informační vědy se sice mluví zejména o informaci a jejím přenosu, vzniku, 
zpracování, ukládání apod., osobně se však ztotožňuji s názorem, že informace 
se stává informací až při konfrontaci se znalostním fondem jedince – a zde se 
již dostáváme právě k procesu poznávání. Kognitivní věda se věnuje studiu 
získávání a používání znalostí a lidskému myšlení – tedy opět otázkám 
poznávání. 

5. Za další společný rys obou oborů lze považovat výčet disciplín, s nimiž každá 
z těchto věd spolupracuje, jejichž výsledky využívá a se kterými souvisí. Tyto 
dvě množiny se z velké části překrývají, jak to bylo ukázáno v kapitole o 
souvisejících oborech. Jak informační, tak i kognitivní věda využívají poznatky 
z oblasti lingvistiky, umělé inteligence, psychologie, počítačové vědy, 
lingvistiky, antropologie, filozofie. 

V budoucnosti dojde k postupnému sbližování informační vědy a kognitivní vědy. 
Obě vědy se budou více prolínat a mohou se vzájemně obohacovat. 
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