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Předkládaná práce je hodnocena z následujících hledisek: 

• aktuálnost zvoleného tématu 

• zvolené metody zpracování 

• dosažené výsledky s uvedením jaké nové poznatky disertační práce přináší 

• přínos pro další vývoj vědy 

• splnění požadovaného cíle 
 

 Disertační práce v rozmezí pěti kapitol hledá a vymezuje vzájemný vztah a souvislosti 
mezi informační a kognitivní vědou. Jako důvod výběru tématu autorka uvádí, že rozhraní 
informační a kognitivní vědy nebylo zpracováno v komplexním pojetí. Snaha o komplexní 
přístup a zvolené metody, jako jsou analýza odborných textů, srovnávání a komentování 
přístupů jednotlivých odborníků i myšlenkové postupy zobecnění, pomohly vytvořit 
kultivovaný odborný text, který podává systemizovaný přehled o současné situaci a úrovni 
poznání v oblasti vyhledávání informací. Práce je doplněná průzkumy intuitivních a 
analytických postupů při vyhledávání na internetu a vnímání online prostředí pro výuku 
technik rychlého čtení.  Ovšem, jak správně autorka uvádí, vzhledem k menšímu rozsahu, 
výsledky nelze zcela zobecnit, slouží spíše pro ilustraci vybraných aspektů ze zpracované 
problematiky. Oceňují přehled o odborné literatuře, který dokladuje bibliografický soupis 
použitých zdrojů. Velký zájem o zpracovávanou problematiku dokládají zase osobní 
konzultace se zahraničními odborníky.  
 To, co mi v práci chybí je určitý metodologický postup, který je základem a 
průvodcem odborného bádání. Moje otázka se týká oboru informační věda a otázku uvádím 
tímto sdělením. Z hlediska metodologie věd, se může ucelený soubor poznatků oprávněně 
nazývat samostatným vědním oborem, jestliže splňuje čtyři hlavní podmínky. První 
podmínka je, že má svůj předmět výzkumu či studia, přičemž předmět má mít vysoký stupeň 
organizovanosti a lze ho zkoumat z různých hledisek. Druhou podmínkou je, že má stanoveny 
a definovány pojmy odpovídající tomuto předmětu. Intenzita vytváření nových pojmů může 
kolísat v závislosti na šíři předmětu a na stadiu vývoje vědního oboru. Třetí podmínka 
požaduje formulování základního zákona vztahujícího se k předmětu zkoumání, tento 
požadavek ovšem neplatí absolutně, protože poměrně mladá věda nemůže přijít s hotovým 
zákonem, spíše lze požadovat hypotézu. Čtvrtou podmínkou je teorie, která odhaluje princip 
a objasňuje souhrn faktů. Stejně jako předchozí je možno tuto podmínku splnit až po určitém 
období vývoje daného vědního oboru.  

Po rozboru všech těch přístupu, které v první kapitole nacházím, snad už je možné 
vyslovit jasný závěr ohledně první podmínky, a tak mám otázku na autorku – co je podle ní 
předmětem studia a výzkumu informační vědy? Jak je patrno z přehledu v první kapitole, má 
vysoký stupeň organizovanosti a lze zkoumat z různých hledisek. Ještě bych ráda upozornila 



na to, že i když je pojem informace jedním ze stěžejních termínů v informační vědě a názory 
na terminologické a faktické vymezení tohoto pojmu ovlivnily koncipování oboru, teorie 
informace se považuje spíše za vědní disciplínu počítačové vědy nebo svým záběrem patří do 
aplikované matematiky. 

O druhé kapitole shrnuto mohu říct, že je sumarizací přístupů a poznatků o současném 
stavu vývoje kognitivní vědy. 

Třetí kapitola je přehledem oborů, které podle autorky mají vztah k informační a 
kognitivní vědě. V závěru kapitoly se objevují názory oslovených odborníků na vztahy 
informační a kognitivní vědy a návrh autorčina modelu vztahu mezi kognitivní a informační 
vědou. Tady jsem zauvažovala o smysluplnosti otázky týkající se toho, které disciplíny patří 
systému kognitivních věd, resp. jsou součástí kognitivní vědy. Navštěvují konferenci Kognice 
a umělý život a můj dojem je, že kognitivním vědcům je to jasné, nemají s tím problém.  

V rámci čtvrté kapitoly mám připomínku k terminologii, kde autorka tvrdí, že neexistuje 
český překlad termínu hunting. Obecně existují tři modely vyhledávání informací, pod jejichž 
principy se dají zahrnout veškeré metody či techniky. Jsou to hunting, grazing a browsing.  
Hunting je metoda typická pro online systémy, v české terminologii je významově nejbližší 
označení online retrospektivní rešerše. Grazing znamená vyhledávání ve vybraných 
informačních zdrojích, z dřívější praxe se lze setkat s termínem SDI (Selective Dissemination 
of Information), v češtině tomu odpovídá termín průběžná rešerše. Označení browsing se 
používá v situacích, kdy uživatel nemá jasnou představu, co hledá, používá prohlížení. 
Samotný termín information retrieval není synonymum pro information searching ani pro 
information seeking.  

Při hodnocení odborného textu se vychází především z původnosti obsahu, kde lze 
rozlišit ještě tři úrovně. První úroveň původnosti je, když nové informace tvoří převažující 
část komunikovaných informací; druhá úroveň původnosti zahrnuje přepracování, 
přehodnocení nebo systemizující zpracování informací; do třetí úrovně spadá text, kdy se 
jedná z větší části o odvozené informace z jiných dokumentů. Předkládaný text je 
systemizujícím zpracováním současných poznatků s prvky přehodnocení a nabídnutí nových 
pohledů. 

Konstatuji, že práce přispívá k naplňování druhé a čtvrté podmínky rozvoje vědního 
oboru, splňuje požadavky kladené na disertační práci, požadovaný cíl práce je splněn.  

 
 Závěr: Doporučuji k obhajobě a navrhuji Mgr. Věru Pileckou na udělení vědecko-
akademické hodnosti „philosophiae doctor“ (PhD.) ve studijním oboru Informační studia a 
knihovnictví - Informační věda. 
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