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Práce o rozsahu 59 stran představuje málo frekventovaný (spíše vzácný) žánr teoretické, 

literárně analytické práce. Literatura obsahuje 11 titulů, z nichž pět jsou Brunerovy práce. Až 

na dva překlady jsou všechny práce prostudovány v originále.

Pro úspěch takového projektu musí mít autor určitý nadhled (či odstup) daný obeznámeností 

s rozsáhlejší literaturou k tématu, dále velkou zkušenost s verifikací tezí posuzovaných autorů 

(např. pomocí hlavních výzkumných nálezů, o které se tito autoři opírají) a také znalost 

širšího okruhu témat dané vědní disciplíny (např. historie psychologie, různých forem 

kognitivismu apod.). Už toto vymezení výchozí situace pro úspěšné zvládnutí úkolu ukazuje, 

že úloha autorky byla nesmírně obtížná.

Mám-li se držet doporučených kritérií hodnocení, konstatuji, že

- po formální stránce text obsahuje všechny povinné součásti, má předepsaný rozsah a 
je dobře strukturován. Nicméně pokud jde o stylistiku a gramatiku, je text poněkud 
neobratný a místy dokonce ztěžuje porozumění (s. 28: „Tyto dvě složky významu jsou 
často v konfliktu, což podle Brunera předznamenává jistý sotva patrný podíl 
dramatismu“, s. 29: „Můžeme říci, že „spouští“ vzniku konkrétního příběhu je situace 
problému či potíže, která nastává …“, s. 32: „Kulturní psychologie ve své 
přirozenosti, jak již bylo řečeno, podléhá neustálým proměnám…“, ad.). Domnívám 
se, že trpí příliš těsnou vazbou na anglický originál – tedy „překladovostí“. Práce 
s literaturou (odkazy) byla v pořádku, až na výjimky (opakující se absence 
bibliografických odkazů u práce Vzdělávací proces a jeho nejednotný překlad do 
češtiny, nesprávné odkazy na práci Beyond the information given apod.).

- Tím nechci říci, že by šlo o doslovné překlady a že by v textu absentoval originální 

hlas autorky:

 Hned na začátku práce jasně formuluje vlastní otázku a je zřejmý cíl práce. Práce 

je originální v domácím kontextu – podat příběh Brunerovy cesty ke kulturní 

psychologii a dopady přijetí kulturně psychologického paradigmatu pro (školní) 

vzdělávání je dobrý nápad, u nás nezpracovaný a pro prozkoumání vztahu kultura -

mentální procesy (psychika) – vzdělávání je to autor nejrelevantnější. Ponechávám 

stranou, že třeba ve frankofonní literatuře je to téma docela prozkoumáno 

(základní principy Brunerovy kulturní psychologie a jejich význam pro pojetí 

edukace jsou součástí standardních učebnic, např. M. Crahay: Psychologie de 

l´éducation. Paris: PUF 1999, 2005) – k francouzsky psané literatuře má dnes už 

přístup málokdo a do angličtiny – i přes často brilantně ojedinělé analýzy –

překládána systematicky není. Avšak nápad srovnat Brunera s Colem a 

Shwederem určitě originální je: i když se běžně hovoří o kalifornské (LCHC v San 



Diegu - Cole) vs. chicagské škole (d´Andrade, Shweder), není mi znám pokus je 

nějak systematicky porovnat;

 Kompilátem bakalářská práce určitě není – na to je v textu ještě příliš nejasných a 

nejasně artikulovaných míst – je zřetelné, že autorka sama hledá, snaží se 

vyabstrahovat základní konstitutivní prvky kulturní psychologie podle 

jednotlivých autorů;

 Nejvíce otazníků mám nad kvalitou analytické práce s literaturou a vlastním 

přínosem autorky. Proto se budu ve zbytku posudku věnovat právě těmto dvěma 

bodům. 

Především, Cole i Shweder jsou analyzováni přece jen příliš povrchně a rychle (hlavní pojmy 

jejich koncepce jsou zachyceny správně: intencionalita u Sh. a mediace a kultura jako soubor 

artefaktů u C.). Myslím, že ta prezentace (spíše než analýza) neumožňuje hrát roli, kterou 

autorka deklaruje – totiž být pozadím, na němž vynikne specifičnost Brunera. Jistě, ty jejich 

pojmy se u Brunera objevují také (mimochodem, otázka chronologického primátu je sporná), 

avšak protože jsou prezentovány spíše aditivně, za sebou a nejsou artikulovány třeba do 

podoby logiky transformace nástrojů působících na předměty světa (třeba gesta, materiální 

činy) do sémiotických znaků (řeč) – není možné dostatečně posoudit, nakolik se Brunerovo 

pojetí konstrukce významů a mysli vůbec liší od obou autorů.

Autorka zcela zanedbává proces externalizace kognitivních procesů do kulturních „děl“ – tedy 

nejen jako „daných“ v podobě institutů a institucí (Bruner je největším mimofrancouzským 

znalcem Meyersona a jeho konceptu „psychických funkcí jako kulturních děl“). Díla tvoří to, 

co třeba Tomasello nazývá v procesu fylogeneze „ratchet effect“ (proces posunu díky 

ozubenému kolu). Dítě při svém narození nalézá kulturní díla jako externalizované psychické 

(nejen kognitivní) funkce a ty mají jistou výzvovou povahu, ale současně umožňují nezačínat 

vždy znovu „ex nihilo“, ale pokračovat od úrovně dosažené předchozími generacemi. 

Současně svou neúplností vedou společenství lidí k tomu, aby zacházení s artefakty kultury 

svá mláďata učili. Proto je asi nejsilnějším Brunerovým výrokem komplementárním 

k autorkou správně vyzdvihovanému „společenství vzájemně se učících“ a k nezbytnosti 

scaffoldingu, výrok o tom, že „lidé jsou jediný živočišný druh, který svá mláďata systematicky 

vyučuje“. To mi přijde jako nejsilnější implikace Brunerovy koncepce psychologie pro 

edukaci. A v práci to poněkud absentuje. Kromě autorkou velmi správně zachycené dvojice 

„individuální intence/perspektiva vs. kulturní instituce a instituty jako obrana před totálním 

relativismem a chaosem“ totiž chybí zdůraznit následující. Kromě písma, textů, uměleckých 

předmětů, materiálních nástrojů jsou kulturním nástrojem také škola nebo povinná školní 

docházka. I ony jsou externalizacemi lidské kognitivní činnosti.  

Při velmi přesně vystižené podstatě Brunerovy kulturní psychologie (ko-konstruování 

významů; intersubjektivita jako základní charakteristika lidského druhu; docenění narativní 

osnovy lidské mysli a tedy i folkové psychologie) se mi zdá, že přechod k charakteristikám 

nové edukace není přesvědčivý. Čerpá v podstatě z 25 stran kapitoly Folk pedagogy in 

Culture of Education, ale poněkud zjednodušuje Brunerovy návrhy, jak edukaci zefektivnit. 



Rozhodně to nemá být výměna logicko-deduktivního modu s dominantní rolí učitelské 

didaktiky a tendencí k abstrakčnímu zdvihu za „lidovou pedagogiku“. Bruner spíše říká, že se 

má využívat všech 4 modelů lidové pedagogiky a vhodně je mixovat s logicko-deduktivním 

módem. Autorka to přímo netvrdí, ale z jejího textu jakoby blahodárnost této substituce 

vyvěrala. Otázka k obhajobě: jak konkrétně by tedy zněla Brunerova doporučení třeba pro 

konstrukci učiva a práci s ním z pohledu kulturní psychologie.

Drobné připomínky: 

- Vystihnout specifickou genetickou povahu vazby, propojení mezi kulturou – myslí –
edukací se podařilo jen zčásti. To by musel být více vystižen charakter dvojí mediace, 
který je u Brunera – na rozdíl od Vygotského – méně zřejmý a více rozptýlený v jeho 
textech.  Otázka k obhajobě: čím se liší Brunerův výklad zrodu forem mysli od 
výkladu Vygotského (posléze i Colea)?

- oceňuji pokus o „Brunerův příběh“; samotného mě vždycky zajímal (on je mnohem 
delší a komplikovanější než autorka tuší, to je ale věc spíše soukromé debaty – kvalitu 
práce to neovlivnilo). Nicméně ta snaha po konzistenci je občas dodávaná spíše 
zvenku (Bruner byl dlouho kognitivista a nikdy neredukoval kognitivismus jen na fázi 
„komputační“, jak opakovaně uvádí autorka, viz jeho discovery learning, období 
studia mentálních representací nebo analýzy příběhů). Čili ony ty prvky kulturní 
psychologie v něm nedřímaly od samého počátku, jeho postsputnikovský šok byl 
reálný a trvalo mu, než se srovnal třeba s tezemi Vygotského (na rozdíl od Colea) –
sám opakovaně zdůrazňoval, že není vygotskiján;

- mám pocit, že pro méně obeznámeného čtenáře bude na škodu, že je text skoro celý 
psán značně obecně a místy vágně. Moc by prospělo aspoň občas aplikovat Brunerovu 
metodu (sám v posledních desetiletích vlastní empirické výzkumy už neprováděl), tj. 
uvádět konkrétní experimenty či výzkumy druhých na podporu svých obecných tezí;

- Závěry celé práce proto nevyznívají dostatečně úderně (ony antinomie jsou spíše na 
filozofické úrovni připomínající úvahy H. Arendtové spíše než psychologa majícího 
na mysli konkrétní empirické důkazy);

- po dlouhém váhání, jakkoli riskuji, že budu obviněn z nevkusného prosazování 
vlastního textu, si dovoluji přeci jen dodat následující. I když kvituji a obdivuji, že 
autorka pracovala prakticky jen s primárními prameny, nebylo možná od věci podívat 
se po sekundárním pramenu, který v podstatě skoro všechny uvedené autory a téma 
bakalářské práce před více než 10 lety aspoň částečně komentoval a analyzoval –
včetně těch málo dostupných francouzských autorů (Štech, S.: Člověk a kultura. In 
VÝROST, J. a SLAMĚNÍK, I. (eds.): Aplikovaná sociální psychologie I. Praha: 
Portál, 1998, s. 225-258.  80-7178-269-6).

Závěr:

Celkově: obdivuji autorku, že si tak náročné téma zvolila i způsob, jakým ho zvládla. Práci 
vzhledem k její náročnosti, ale i k uvedeným dílčím nedostatkům hodnotím jako velmi 
dobrou. Domnívám se, že podle průběhu obhajoby by mohlo dojít ke změně klasifikace –
oběma směry.

V Praze 6.1.2013 prof. Stanislav Štech

       oponent




