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Abstrakt 

Tématem disertační práce je vymezení vzájemného vztahu a souvislostí mezi informační a 
kognitivní vědou se zvláštním důrazem na oblast vyhledávání informací, ve které se 
projevují některé kognitivní aspekty. Úvodní část je věnována vymezení informační vědy a 
paradigmat, inspirovaných kognitivním přístupem – kognitivního a sociálně-doménového 
paradigmatu. Dále je vymezena kognitivní věda, její východiska, metody i využití. V třetí 
části je provedeno srovnání obou disciplín a je vymezen jejich vztah a styčné body. Čtvrtá 
kapitola se zaměřuje na problematiku vyhledávání informací a faktory, které ji ovlivňují, 
včetně využívaných rešeršních strategií, informačního chování uživatele, jeho kognitivních 
charakteristik a vytvořených mentálních modelů. Závěrečná část představuje dva 
provedené průzkumy, které se zaměřily na využití intuitivních a analytických způsobů 
vyhledávání při práci s vyhledávačem Google a vnímání rozdílů mezi klasickou a online 
metodou výuky technik racionálního čtení. Oba průzkumy ilustrují vliv kognitivních 
procesů uživatele při jeho interakci s online prostředím, resp. práci s vyhledávacím 
systémem. 

 

Klíčová slova: informační věda, kognitivní přístupy v informační vědě, kognitivní věda, 
kognitivní procesy, vyhledávání informací, uživatelé, mentální modely 

 

Abstract 

Focus of this thesis is on the description of the interaction of information science and 
cognitive sciences with emphasis on information retrieval which is influenced by some of 
the cognitive aspects. The introductory chapter deals with the definition of information 
science and paradigms inspired by a cognitive approach (cognitive and socio-cognitive 
paradigm). Then a cognitive science is defined including its basis, methods and 
application. In the third chapter, a comparison between information and cognitive 
science is included, and their interaction and common interests are described. Fourth 
chapter focuses on information retrieval and influencing factors, including search 
methods, user information behaviour, and user cognitive characteristics and mental 
models. The final chapter presents two surveys focused on the use of intuitive and 
analytical information retrieval styles during searching on Google, and the perception of 
the differences between traditional and online teaching of the effective reading 
techniques. Both surveys illustrate the influence of users’ cognitive processes on their 
interaction with online environment, or more precisely on their use of a search system. 

 

Keywords: information science, cognitive approaches in information science, cognitive 
science, cognitive processes, information retrieval, users, mental models 
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Vymezení tématu práce 

Tématem této disertační práce je vymezení vzájemného vztahu mezi informační a 

kognitivní vědou a charakteristika vlivů, které přinášejí kognitivní přístupy v informační 

vědě. Zvláštní pozornost je věnována oblasti vyhledávání informací, kde se působení 

kognitivních aspektů zřetelně projevuje. 

Těžištěm práce je definování styčných ploch mezi oběma vědami, specifikace oborů, ze 

kterých čerpají a identifikace společných témat. Důraz je kladen na doložení souvislostí 

zejména v oblasti vyhledávání informací. 

Cíle disertační práce 

Hlavním cílem práce je ilustrovat vztah mezi informační a kognitivní vědou a definovat 

přínosy kognitivních přístupů v informační vědě. 

Dílčí cíle disertační práce: 

 vymezit oblasti kognitivní vědy, které mohou být přínosné a inspirativní pro 

informační vědu a její další rozvoj 

 v oblasti vyhledávání informací zkoumat oblast informačního chování uživatelů 

(využití intuitivních a analytických způsobů vyhledávání) 

 v oblasti percepce informací zkoumat vnímání rozdílů mezi tištěnou a online 

formou nácviku metod rychlého čtení 

Přínosy práce 

 analýza a shrnutí problematiky, která takto komplexně nebyla v České republice 

dosud zpracována 

 vytvoření nového modelu vztahu informační a kognitivní vědy 

 oslovení vybraných českých a zahraničních odborníků a zjištění jejich názorů na 

vztah informační a kognitivní vědy 

 provedení průzkumu mezi studenty několika VŠ ohledně jejich využívání 

intuitivních a analytických způsobů vyhledávání při práci s vyhledávačem Google 
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 provedení průzkumu mezi studenty ÚISK ohledně vnímání rozdílů mezi klasickou a 

online metodou výuky technik racionálního čtení. 

Výsledky této práce mohou být využity jako výchozí pozice pro bližší průzkum vztahu a 

přínosu dílčích oborů kognitivní vědy informační vědě, zkoumání vztahu informačního 

chování českých VŠ studentů s ohledem na preferovaný vyhledávací styl nebo vnímání 

vlivu formy výuky na osvojení konkrétních dovedností. 

Struktura práce 

Úvodní část disertační práce je věnována vymezení informační vědy a paradigmat, 

inspirovaných kognitivními vlivy. Přínosem kognitivního paradigmatu je zaměření na 

uživatele jako nejdůležitější součást informačního procesu. Sociálně-doménové 

paradigma se zaměřuje na zkoumání povahy znalostí v jednotlivých předmětových 

oblastech a uživatelských skupinách (doménách). 

Druhá kapitola se věnuje vymezení kognitivní vědy, jejích východisek, metod a možností 

využití. Jedná se o transdisciplinární vědu, která se věnuje studiu myšlení, procesů 

získávání a využívání znalostí, učení, rozhodování a dalších kognitivních procesů. Jejím 

cílem je sjednotit a propojit poznatky z různých oborů a nahlížet na ně v širokém 

kontextu. Aplikací poznatků kognitivní vědy je počítačové modelování jednotlivých 

kognitivních procesů nebo složitějších struktur simulujících lidské myšlení. 

V třetí části je provedeno srovnání obou disciplín, je vymezen jejich vztah a styčné body. 

Shrnutí je vyjádřeno pomocí schématu a tabulky. V této části jsou prezentovány také 

názory významných zahraničních a českých odborníků, kteří odpověděli na krátký 

dotazník. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na vyhledávání informací, informační chování uživatele a 

aspekty, které ho při práci se systémem ovlivňují (kognitivní procesy a styly, mentální 

modely, použitý styl vyhledávání a rešeršní strategie). 

Závěrečná část představuje dva dílčí průzkumy, které zkoumaly využití intuitivních a 

analytických způsobů vyhledávání při práci studentů VŠ s vyhledávačem Google a vnímání 

vlivu rozdílů ve formě výuky klasickou a online metodou na nácvik technik racionálního 

čtení studenty ÚISK FF UK. 
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INFORMAČNÍ A KOGNITIVNÍ VĚDA JAKO SVÉBYTNÉ DISCIPLÍNY 

Teze 1: Informační věda je mladá vědní disciplína, která ještě do jisté míry vymezuje svůj 

předmět zkoumání, upřesňuje své vlastní metody práce a popisuje základní zákonitosti. 

Přestože staví na oborech s dlouholetou tradicí, její koncepce není stále uzavřenou 

záležitostí [KÖNIGOVÁ, 2001]. 

 Zins v rozsáhlé expertní delfské studii identifikoval padesát různých definic a 

vysvětlení pojmu informační věda [ZINS, 2007]. 

 Neexistuje jediná odborníky všeobecně přijatá definice informační vědy. Vyplývá 

to z nejednotných teoretických východisek i terminologické neujasněnosti 

základních dílčích konceptů (např. pojem informace). 

 Informační věda je zároveň akademickou disciplínou a oblastí odborné praxe. 

Bawden a Robinsonová [BAWDEN, ROBINSON, 2012] navrhují informační vědu 

chápat jako oblast výzkumu (field of study) – ta je zaměřena na téma nebo 

předmět zájmu a využívá jakékoli formy poznání, které mohou být při jejím studiu 

přínosné; je alternativou k vědeckým disciplínám a k praktickým oborům. Autoři 

docházejí k této definici informační vědy: „Informační věda může být nejlépe 

pochopena jako oblast výzkumu, která se zabývá zaznamenanými informacemi a 

soustředí se na části komunikačního řetězce, studované z pohledu doménové 

analýzy.“ [BAWDEN, ROBINSON, 2012, s. 4] 

 

Teze 2: Přístupy informační vědy, inspirované kognitivní vědou a kognitivní psychologií, 

přenesly pozornost na zkoumání individuálního uživatele (kognitivní paradigma) a skupin 

uživatelů v rámci domén (sociálně-doménové paradigma). 

 Kognitivní a sociálně-doménové paradigma v rámci informační vědy nejvíce 

reflektují problematiku lidské kognice a mají proto souvislost s tématem disertační 

práce. Oba přístupy se do určité míry prolínají a překrývají. 

 Kognitivní přístup začal postupně získávat vliv od poloviny 70. let [BELKIN, 1990], 

jako reakce na omezení systémového přístupu. Jeho podstatou je pojem lidského 

vnímání, poznávání a znalostních struktur [WILSON, 1984, s. 197]. 
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 Inspirace kognitivní vědou a využití kognitivního přístupu se v informační vědě 

nejvíce projevilo v oblasti vyhledávání informací. Cílem bylo překonat pohled 

systémového přístupu a zvýšit efektivitu vyhledávacího procesu. Pro studium 

vyhledávání informací byly využity dva rozdílné přístupy, na uživatele zaměřený 

(individualistický) a socio-kognitivní [AFZAL, THOMPSON, 2011]. 

 Přístup zaměřený na uživatele klade značný důraz na porozumění mentálním 

modelům všech tří zúčastněných stran (uživatele, systému, zprostředkovatele), 

který umožní vytvořit lepší vyhledávací systémy. Vyhledávací systémy, založené na 

uživatelském přístupu, se vyznačují především větší mírou interakce. Socio-

kognitivní přístup přikládá větší význam pochopení kontextu, který obklopuje 

uživatele a vyhledávací systém, situaci, ve které vyhledávání probíhá, a 

problematice relevance. 

 Sociálně-doménové paradigma zdůrazňuje sdílenou znalost v rámci sociálních 

domén – skupin jednotlivců, spojených s akademickým oborem či profesí, které 

jsou definovány svojí znalostní základnou. 

 Doménová analýza se zaměřuje na studium přenosu informací a zkoumání povahy 

znalostí v jednotlivých doménách. Cílem doménové analýzy je těmto skupinám 

poskytnout odpovídající informační služby [BAWDEN, ROBINSON, 2012]. 

 

Teze 3: Kognitivní věda je transdisciplinární obor, který se věnuje studiu procesů získávání 

a využívání znalostí, myšlení, učení a rozhodování. Využívá k tomu výsledky výzkumů i 

metody mnoha vědeckých oborů, jejichž poznatky se snaží sjednotit a propojit a nahlížet 

na ně v širokém kontextu. Cílem je lepší porozumění uvedeným procesům, v praktické 

rovině pak vytváření modelů, simulujících lidské myšlení. 

 Mezi vědecké obory, které spolupracují v rámci kognitivní vědy, patří filozofie, 

antropologie, lingvistika, psychologie, informatika, kybernetika, biologie, 

neurovědy ad. (viz např. MILLER, 2003, s. 143; HAVEL, 2000) 

 Kognitivní věda se snaží pochopit myšlení s využitím výpočetních procedur 

v pojmech tzv. reprezentujících struktur mysli, které na tyto struktury aplikují 

matematicko-statistické a další metody. Využívá přitom analogie mysli 

s programem počítače, který funguje na základě datových struktur a algoritmů. 
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Hlavní hypotéza kognitivní vědy (komputačně-reprezentační pojetí mysli) se 

zabývá modelováním mentálních procesů, založeným na různých zjednodušených 

mentálních reprezentacích a procedurách. Mezi šest hlavních přístupů 

k modelování myšlení patří logika, pravidla, pojmy, představy, analogie a 

konekcionistické sítě. [THAGARD, 2001] 

 Aplikací poznatků kognitivní vědy může být počítačové modelování jednotlivých 

kognitivních procesů či složitějších struktur simulujících lidské myšlení. 

 

VZTAH INFORMAČNÍ A KOGNITIVNÍ VĚDY, JEJICH VZÁJEMNÁ ROZHRANÍ A 

SOUVISLOSTI 

Teze 4: Existují společná rozhraní mezi informační a kognitivní vědou. Při bližším 

zkoumání narazíme na některé jejich společné rysy. 

 V porovnání s jinými obory se jedná o relativně mladé disciplíny, které stále ještě 

do jisté míry vymezují své pole působnosti a hledají své vlastní metody práce. 

 Rozvoj obou oborů byl provázán s vývojem informačních a komunikačních 

technologií a byl jím ovlivněn. Přestože technické prostředky slouží jako základní 

stavební kameny, jejich využití je pro obě vědy pouze nástrojem, nikoli smyslem a 

cílem. Informační i kognitivní věda hledají své hlubší kořeny a souvislosti ve 

filozofických, etických a psychologických úvahách. 

 Oba obory jsou vysoce interdisciplinární; využívají znalostí z mnoha dalších oborů a 

snaží se propojit. Výčet disciplín, s nimiž obě vědy spolupracují a jimiž se inspirují, 

se z velké části překrývá (lingvistika, umělá inteligence, psychologie, počítačové 

vědy, antropologie, filozofie, neurovědy). 

 

Teze 5: Příkladem oboru se vztahem k informační i kognitivní vědě je oblast human-

computer interaction (HCI). 

 HCI je společensko-technologická věda, která zkoumá problematiku interakce a 

komunikace mezi člověkem (jednotlivcem i skupinami) a počítačem (resp. 

počítačovými systémy), zkoumá lidské vnímání a poznávání a schopnost využívat 

počítač. Zabývá se také interakčními technologiemi a styly, navrhuje uživatelská 
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rozhraní a prosazuje nutnost dodržování ergonomických zásad při práci 

s počítačem [SOUČKOVÁ, 2003, s. 3]. HCI zahrnuje procesy relevantního 

vyhledávání informací, uživatelských rozhraní a jiných atributů informačních 

systémů či informačních technologií. 

 Styčné body informační vědy a HCI nacházíme na poli informační gramotnosti, 

informačního chování, designu a hodnocení informačních systémů a v oblasti 

uživatelských rozhraní. Společným zájmem zkoumání informační vědy a HCI je 

koncový uživatel. Jedním z hlavních úkolů HCI je oblast návrhu a tvorby 

uživatelských rozhraní; informační věda zkoumá uživatele v souvislosti s jeho 

informačními potřebami a jeho chováním při vyhledávání informací. [PAPÍK, 2001] 

 Při designu systémů je používán koncept mentálních modelů (designéra, 

uživatele). Rozhraní systému by mělo být vytvořeno takovým způsobem, aby 

pomohlo uživateli k vytvoření efektivního mentálního modelu systému a usnadnilo 

mu tak práci s ním. [LOUKOTOVÁ, 2009] 

 

Teze 6: Modely vztahu informační a kognitivní vědy pomáhají definovat jejich vzájemnou 

spolupráci a pochopit souvislosti těchto věd s jinými obory i mezi jejich dílčími 

disciplínami. 

 Samostatné modely informační nebo kognitivní vědy existují, modely vztahu obou 

disciplín však nejsou příliš běžné. 

 Vztah mezi oběma vědami zkoumal Ingwersen. V jednom ze svých schémat 

vyjádřil informační vědu jako jednu z několika věd o informaci, stojící na oborové 

úrovni; kognitivní vědu klade společně s komunikací a systémovou vědou na 

interdisciplinární úroveň [INGWERSEN, 1992, s. 4]. Druhý model znázorňuje 

vědecké disciplíny ovlivňující informační vědu, stojící v jejich středu; zapojené 

disciplíny spadají do okruhu kognitivní vědy [INGWERSEN, 1992, s. 8]. Nevýhodou 

Ingwersenova modelu a modelů, které z něj vycházejí, je fakt, že implikují 

představu informační vědy jako oboru podřízeného kognitivní vědě. 

 Grešková [GREŠKOVÁ, 2007, s. 195] vytvořila konceptuální graf, na kterém 

demonstruje kognitivní základy informační vědy. Jsou v něm analyzovány pojmy 

kognitivního paradigmatu a kognitivních věd a vztahy mezi jednotlivými typy 
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pojmů (disciplína, všeobecná kategorie, proces, nástroj); pomocí vztahů jsou 

vyjádřeny souvislosti mezi kognitivními vědami, kognitivní psychologií, informační 

vědou a kognitivním paradigmatem. 

 V disertační práci je navrženo nové schéma vztahu informační a kognitivní vědy, 

doplněné tabulkou, která definuje průsečíky jednotlivých oborů s těmito 

disciplínami (tab. 7 a obr. 11 na s. 98-99). 

 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 

Teze 7: Vyhledávání informací je jednou z klíčových oblastí, kterým se informační věda 

věnuje po celou dobu své existence. Uživatel jako ústřední činitel celého procesu 

vyhledávání je ovlivňován mj. svými osobnostními charakteristikami, momentálním 

stavem, sociálním kontextem apod. Mezi důležité aspekty patří i kognitivní dispozice a 

stav uživatele. 

 Mezi faktory, ovlivňující hledání informací, patří jedinec, který informace hledá, 

úloha, vyhledávací systém, obor, nastavení a výsledky vyhledávání. Kontextem 

vyhledávání informací jsou širší procesy učení a hledání informací. V rámci 

vyhledávání informací se uplatňují intuitivní a analytické vyhledávací strategie 

[MARCHIONINI, 1998]. 

 Ústřední v procesu hledání informací je osobní informační infrastruktura. Znalost 

oboru poznání (vytvořený mentální model) nám pomáhá určit, kde a co máme 

vyhledávat; kognitivní dovednosti spojené s vyhledáváním nám pomáhají 

formulovat dotaz a probírat se získanými údaji; mentální model vyhledávacího 

systému nám umožňuje pracovat s mnoha nástroji, které zprostředkovávají 

přístup k různým dostupným reprezentacím [MARCHIONINI, 1998]. 

 Mezi aspekty, ovlivňující vyhledávání informací na straně uživatele, patří kognitivní 

styly, kognitivní procesy a mentální modely. Kognitivní styl označuje typický 

přístup jedince k učení a řešení problémů. Kognitivní (poznávací) procesy jsou 

psychické procesy zapojené při zpracovávání informací, jejichž prostřednictvím 

poznáváme, popř. měníme skutečnost; patří mezi ně vnímání, pozornost, učení, 

paměť, myšlení, řeč, imaginace a sociální poznávání. Mentální modely lze chápat 



Věra Pilecká – teze disertační práce 
 

 
10 

jako představy, které mají prvky systému (ať se jedná o lidi nebo stroje) samy o 

sobě, jeden o druhém a o světě [DANIELS, 1986, s. 272]. 

 Efektivní služby vyhledávacích systémů není možné nabízet bez znalostí o tom, jak 

uživatelé hledají a využívají informace (informačního chování uživatelů). Jako 

informační chování Wilson označuje lidské chování ve vztahu ke zdrojům a 

kanálům informací. Zahrnuje jak aktivní tak i nezáměrné nebo pasivní hledání 

informací a jejich použití. Dále rozlišuje chování při hledání informací, chování při 

vyhledávání informací a chování při využití informací [WILSON, 2000]. 

 

Teze 8: Průzkumy provedené v rámci disertační práce ilustrují vliv kognitivních procesů 

uživatele při jeho interakci s online prostředím, resp. práci s vyhledávacím systémem. 

 První z průzkumů se zaměřil na využití intuitivních a analytických způsobů 

vyhledávání při práci s vyhledávačem Google u studentů několika vysokých škol. 

Průzkum proběhl formou tištěného dotazníku distribuovaného po přednášce o 

pokročilých možnostech vyhledávání, a jeho cílem bylo zjistit, jakým způsobem 

respondenti nejčastěji vyhledávají. Potvrdilo se, že většina studentů (87%) používá 

pro svou práci základní rozhraní vyhledávače. Naopak se nepotvrdila hypotéza, že 

před přednáškou o pokročilých možnostech studenti nevyužívali žádný operátor 

ani vyhledávání fráze (70% respondentů již před výukou používalo vyhledávání 

fráze). 

 Druhý z průzkumů zjišťoval vnímání rozdílů mezi klasickou a online metodou výuky 

technik racionálního čtení u studentů ÚISK FF UK, kteří absolvovali obě formy 

výuky v rámci Kurzu rychlého čtení. Průzkum proběhl formou anonymního online 

dotazníku a vyplynulo z něj mj. to, že přes 60% studentů preferuje nácvik technik 

rychlého čtení v elektronické podobě. Oline systém Rozečti.se vnímají jako lépe 

motivující k dalšímu nácviku než klasickou metodu výuky. Jako nejčastější rušivé 

faktory uvádějí studenti hluk v okolí, vlastní nesoustředěnost a vědomí časového 

limitu pro zvládnutí cvičení. 
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