
Oponentský posudek na rigorózní práci předloženou k obhajobě na katedře teorie kultury 

(kulturologie) FF UK v březnu 2013. 

Téma rigorózní práce: Kulturní a interkulturní psychologie 

Autor posuzované práce: Mgr. Ondřej Cerha 

Oponent: Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. – katedra psychologie FF UK. 

Autor předkládá k posouzení rigorózní práci v rozsahu 132 stran, jejíž součástí je rozsáhlý 

seznam užité odborné literatury české i zahraniční. Autor si pro svou práci zvolil téma „ 

Kulturní a interkulturní psychologie“. Práce má osm kapitol, z nichž pět lze považovat za 

nosné, a zbývající tři jsou spíše formálního charakteru. Při strukturování předloženého textu 

se autor inspiruje základními okruhy psychologie. Obecná psychologie ho inspirovala 

k zaměření na vztah kultury ke kognitivním procesům, ontogenetická psychologie ho 

inspirovala k řešení procesu socializace a enkulturace, psychologie osobnosti ho inspirovala 

ke zpracování tématu kultura a psychologie osobnosti a sociální psychologie ho inspirovala 

k zaměření na psychické procesy, které probíhají v rámci dyadické interakce či komunikace 

ve skupinách.  

V kapitole 2 „ Discipliny: nástin vývoje a předmět studia“ se autor snaží stručně popsat 

některé přístupy ke studiu kultury a jejího vlivu na lidskou psychiku, popsat a konkretizovat 

předmět jejich studia, vymezit některé pro práci významné pojmy a překonat terminologické 

nejasnosti, s čímž souvisí i snaha odlišit termín kulturní a interkulturní psychologie. V závěru 

této části se snaží odlišit vidění tématu z hlediska „ západní“ kultury ve vztahu k tzv. 

domorodé psychologii. Zmínka o tomto rozporu je dle mého soudu zajímavá a svědčí o 

poctivém přístupu autora při řešení zvoleného tématu a o jeho zralosti. Také považují za 

vhodné uvést subkapitolu „ Stručný nástin vývoje kulturní a interkulturní psychologie“, i když 

se jedná jen o relativně krátký text, autor v něm prokazuje dobrou orientaci ve 

sledovaných souvislostech a snahu uchopit téma z hlediska historického posunu. 

Osobně považuji za těžiště posuzované práce kapitolu 3 „ Relace mezi kulturou a 

kognitivními procesy“. V této kapitole prokázal autor dosti dobré znalosti kognitivní 

psychologie a byl je schopen uplatnit v zajímavém interkulturním srovnání testování či 

posuzování inteligence. V této souvislosti dále hovoří o tzv. kulturní inteligenci, což je velmi 

aktuální téma, studované především v oblasti psychologie práce, či personální psychologie, 

ale nejen tam. S podobnou problematikou se nyní často setkáváme i v oblasti vzdělávání. 



V této rovině zahájil odbornou diskusi především Reuwen Feuerstein, který se celoživotně 

dané problematice věnoval nejen teoreticky, ale i v oblastech aplikace a lze říci, že právě 

v návaznosti na výsledky z oblasti praxe tato mezinárodní diskuse stále pokračuje a je 

v současném proměňujícím se a migrujícím světě stále významnější. Zmínku o jeho přínosu 

v posuzované práci postrádám.  Naopak oceňuji představení Hofstedova pojetí kultury stejně 

jako představení „Cattell Culture Fair Inteligence Test“, kde autor prokazuje dobré znalosti 

psychologie. 

Další podstatnou kapitolou je pak kapitola 4, která se zaměřuje na vývoj jedince v kultuře. 

Konkrétně se věnuje významnému procesu vývojové a sociální psychologie, jímž je proces 

socializace. Autor vymezuje proces samotný a dále některé významnější teorie, které 

přistupují k procesu socializace odlišným způsobem. Zde postrádám více rozpracované 

hledisko reprezentované příkladně Henri Wallonem, který nepopisoval proces socializace 

jako proces začleňování jedince do společnosti, ale naopak jako proces, kdy se z plně 

socializovaného dítěte stává člověk, který ke svému životu už tolik sociálních opor 

nepotřebuje. Ve stáři je pak skutečně plně sám sebou.  Tento přístup lze také vystopovat v 

některých východních náboženstvích. Autor v této kapitole prokazuje schopnost propojit 

psychologická témata s okruhy, kterými se zabývá kulturologie. Vyústění v kapitolu Kultura a 

psychologie osobnosti považuji za dobré tematické předpolí ke kapitole Psychologické 

aspekty mezikulturní interakce, jež je klíčovým tématem, kterému autor věnuje svou 

pozornost a které se aktuálně jeví v oblasti psychologie i v oblasti kulturologie jako téma 

nosné, vzhledem k velké migraci obyvatelstva, zájmu nadnárodních globálních společností 

porozumět interkulturní interakci v rámci svých firem, vzhledem k častému uzavírání 

smíšených partnerských vztahů, vzhledem k multikulturnímu složení některých škol a 

podobně.  

Celkově lze shrnout, že se autor zdařile pokusil interdisciplinárně řešit dosti nelehké téma a že 

se mu podařilo získat potřebný odstup od dílčích detailních poznatků, aniž by celek ztratil na 

obsahové soudržnosti.  Předložená práce má formální náležitosti požadované v rigorózních 

pracích, autor řádně cituje odborné prameny, je schopen opírat se o poznatky několika 

vědních oblastí, především psychologie, při hledání odpovědí týkajících se tématu rigorózní 

práce.  Domnívám se, že práci lze doporučit k obhajobě s kladným hodnocením. 

 

 Praha 15.4.2013                                                                                      Lenka Šulová 


