
Teichman Viktor:Vazby informační společnosti k psychologii (pokus o syntézu problematiky 

symbolických operací a informačních procesú a nastínění implikací v současné informační společnosti). 

/posudek vedoucího práce/ 

Předložená práce se věnuje v současnosti velmi živému tématu, které je pociťováno 

jako odborná výzva ve světové psychologii a vědě i filosofii a u nás je téma rovněž v určitém 

rozsahu reflektováno. Vzhledem k dynamickému vývoji oblasti zájmu prúce a dosud poměrně 

malému odstupu se jedná o oblast, kde se vyskytují rúznorodé názory na povahu současného 

dění, které mají někdy až protikladnou povahu. Ke zpracování tématu tak musel autor projevit 

i určitou odvahu. 

Jak dokládá j iž název práce včetně podtitulu, usiloval autor při heuristickém přístupu 

k oblasti sledovaných jevú o relativně přesné vymezení této svou povahou nutně "neostré 

množiny" a snažil se o soustavné vřazování určité odborné sebekritičnosti. Uvedenému 

odpovídá i obsáhleji zpracovaný úvod práce (s. 9 - 14), v němž jsou načrtnuty základní 

oblasti zájmu, uvedeny vybrané výchozí pojmy, s nimiž bude pracováno a je upozorněno na 

významné vztahy a souvislosti, využito je i názorné podoby modelu (s. 14). Vzhledem 

k obsahové bohatosti studované oblasti zpracování tématu oprávněně vychází v první kapitole 

z fOl111Ulace pracovních předpokladli vazeb mezi kognitivními procesy a informační 

společností, která má podobu tří propojených úvah, v nichž autor zužitkovává bohaté 

informace z psychologie a relevantních oború. Zařazení některých složek - např. f0l111ativní 

vliv (pracovní) činnosti na kognitivní struktury, výslovně ocei'luji. V kapitole druhé s názvem 

Informační společnost práce navazuje na vytvořený základ a věnuje se pojmosloví a 

terminologickým záležitostem. Je podáno základní vymezení info1111ační společnosti, která je 

návazně blíže charakterizována a jsou sledovány její rysy. Autor zde na základě oborových 

informaCÍ a poznatkú z blízkých věd, dobře strukturovaných, podává strukturovaný výtah 

z historie informace a komunikačních technologií, charakterizuje tradiční Ínfonnační 

technologie a s nimi spjaté kultury (orální, signálové, přes gramotné až po nové, 

elektronické). Zohledněnaje i otázka infornlačnÍ společnosti v ČR podkapitole 2.7. V kapitole 

3. je sledována psychika z pohledu kognitivní psychologie ve vazbách ke sledovanému 

tématu. Opět je pozornost věnována i pojmosloví a tenninologickým obtížím. Návazně je 

podán stručný nástin historie zkoumání kognice od oborových počátkLl až po ustavení 

kognitivní vědy, kognitivní psychologie a rozvoj informačního paradigmatu. V kapitole jsou 

zahrnuty relevantní aspekty ze struktury kognice a sledovány jsou kódování informaCÍ, 

paměťové procesy, znalosti a poznatky, mentální reprezentace a modely mysli, znak, význam. 
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V kapitole 4. je probírána živá otázka kognitivních nároků symbolické reality. Kapitola 

zahrnuje řadu otázek a problémll, jež jsou významné jak teoreticky, tak praktičko aplikačně, 

resp. reálně životně (např. otázka chybovosti). V kapitole 5. jsou zpracovány organicky 

navazující úvahy o symbolické realitě v rámci kognitivních operacÍ. Autor zde projevil cit pro 

sledování současných velmi živých otázek, problémů a témat, které mají SVLlj prLlběžný vývoj 

a velmi pravděpodobně aktuální blízkou a/nebo minimálně střednědobou budoucnost. 6. 

kapitola věnovaná diskusi představuje logické vyústění dosud vykonaných rozborll a syntéz a 

završení práce úvahového typu. Text je zakončena souhrnem v kapitole 7. OceJ'íuji 

zpracování (navíc k obligátnímu anglickému abstraktu) anglicky psaného dLlkladnějšího 

souhrnu s diskusí, a to vzhledem k živosti zpracovaného tématu. V práci je uvedena hodnotná 

literatura naší, anglické a německé provenience. 

Celkově lze konstatovat, že předložená práce představuje hodnotnou diplomovou práci 

úvahového typu k současnému živému tématu s vývojovou relevancí. Autor prokázal jak 

psychologické, tak víceoborové znalosti, schopnost strukturovat informace a neotřelé 

uvažování. 

Závěr: Doporučuji práci Viktora Teichmana k obhajobě. 
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V Praze dne 6.9.2006 PhDr. P. UHLÁŘ 


