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Posudek vedoucího bakalářské práce: 

 

Název práce: Implikace kulturní psychologie Jeroma S. Brunera pro vzdělávání 

Autorka: Lenka Stehlíková 

 

 Autorka si ve své práci klade za cíl ukázat, jak souvisí Brunerovo pojetí vzdělávací 

problematiky s jeho specifickou podobou kulturní psychologie. Volbu tohoto tématu považuji 

za relevantní, také vzhledem k tomu, že Brunerovu pojetí chápání vzdělání, tak jak ho rozvíjel 

po svém „kulturně psychologickém“ či možno také říci „narativním“ obratu, nebyla u nás 

doposud v kontextu teoretické psychologie (až na výjimky) věnována náležitá pozornost. 

 Za tímto cílem postupuje autorka v následujících krocích. Pokus definovat na úvod, co 

je to kulturní psychologie, ji zákonitě vede k položení otázky, zda existuje jen jedna kulturní 

psychologie. Po vymezení vztahu kulturní psychologie k dalším příbuzným disciplínám 

(psychologii kultury a mezi-kulturní psychologii) se autorka zaměřuje na dvě stěžení 

alternativní podoby této disciplíny: pojetí Richarda Shwedera (chápané jako studium 

intencionálních světů) a pojetí Michaela Colea (zaměřené především na studium nástrojů 

mediace). Takto si autorka připraví určité pozadí pro představení Brunerovy verse. 

 Zde se autorka nejprve zaměřuje na Brunerův kulturně-psychologický obrat v kontextu 

kritiky předcházejícího kognitivistického období. Poté se pokouší vyhmátnout několik 

stěžejních rysů Brunerovy kulturní psychologie. Tyto vidí jednak v pojetí kontextu kultury 

jako východiska teorie, a pak především v pojmech význam a intencionální stav, dále v 

chápání narativity jako metodologického a organizujícího prostředku, a také v důrazu na 

folkové teorie mysli. Tyto tematické okruhy jsou zde identifikovány vhodně, ke 

specifičnostem Brunerovy verze bezpochyby patří jak jeho důraz na intencionální stavy (který 

je dokonce z hlediska některých kulturních psychologů viděn a kritizován jako jakýsi 

„přežitek mentalismu“), tak také jeho chápání vyprávění příběhu jako stěžejního prostředku 

utváření významu, a v neposlední řadě akcent na folkovou psychologii. Jako určitou 

„rezervu“ by bylo možné autorce vytknout to, že ve větší míře nesrovnává specifičnost 

Brunerovy verse s pojetími, které si připravila jako zmíněné „pozadí“ (nutno však říci, že na 

několika místech to do jisté míry činí).  

 V části věnované implikacím kulturní psychologie pro vzdělávací problematiku se 

autorka nejprve pro srovnání zabývá Brunerovým chápáním „procesu vzdělávání“ před jeho 

kulturně-psychologickým obratem. Zde by bylo možné poukázat na určitý nepoměr rozsahu 

této části vzhledem k části následující, která se zabývá vlastním tématem, tj. kulturně-
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psychologickým pojetím vzdělávání. Na druhou stranu takto může vystoupit podstatný rozdíl 

těchto dvou fází chápání vzdělávací problematiky. Autorka se zde vhodným způsobem zaměří 

na dvě „dominanty“ Brunerova pojetí, kterými jsou role významotvorných procesů ve 

vzdělávání a funkce tzv. „folkové pedagogiky“. Obě tyto vzájemně propojené problematiky 

stojí v centru Brunerova pohledu na vzdělávání.  

 Autorka se ve své práci zaměřila na náročnou, u nás poměrně novou a nepříliš 

zpracovanou problematiku. Při zpracování této problematiky postupovala systematickým 

způsobem a v mnohém osvědčila schopnost porozumět náročným a komplikovaným 

souvislostem a tyto souvislosti předložit čtenáři. Zároveň však zde lze vidět určité „rezervy“: 

Jednak vzhledem k tomu, že se jedná o teoretickou práci, mohla být důkladněji provedena 

některá srovnání, ať již se jedná o srovnání Brunera s dalšími kulturními psychology, tak také 

srovnání obou fází Brunerova zájmu o vzdělávání. Druhou „rezervu“ představuje způsob 

formulace textu. Jedná se o velmi náročnou problematiku, která ne vždy je formulována a 

sdělována tím nejoptimálnějším a nejsrozumitelnějším způsobem. Práce obsahuje všechny 

stanovené součásti. 

 I přes zmíněné „rezervy“ prokázala Lenka Stehlíková schopnost samostatně promýšlet 

a dávat do souvislostí komplexní a komplikovanou problematiku. Její práci považuji za 

užitečnou, tj. takovou, která může provokovat a inspirovat další pokusy. Proto ji doporučuji 

k obhajobě. 

 

V Praze 5. ledna. 2013) 

          Vladimír Chrz 

 

 

 


