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1. CIL PRACE (uved'te, do jaké míry byl naplněn):

Autor stanoluje tři cíle:
l) lymezit současné postavení subjektivních metod ve výzkumu mysli
2) kriticky analyzovat data subjektivní povahy
3) navrhnout způsoby integrace subjektivních metod do rnýzkumu mysli

Takto definované cíle jsou velmi ambiciózní, avšak lze řící, že byly naplněny. Třetí cíl je nicméně naplněn pouze
obecně, deklarativně, čehož sije ovšem autor vědom,

2. OBSAHOVE ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístupo proporcionalita teoretické a vlastní práce,
vhodnost příloh apod.):

Práce je logicky členěna - začiná nástinem ďech možrých přístupů ke zkoumání mysli (introspekce, měření a
experimenty, modelování). Následně se věnuje historickým kořenům aplikace introspekce a definici introspekce,
Autor zformulačních důvodů zavádí pojem,,introspektor" pro osobu, která provádí introspekci své mysli, což
lze jistě považovat za funkční nástroj výkladu. Správně upozorňuje, že pojem ,,introspekce" miže mít řadu
výmam:ů- metoda, schopnost lidského organismu, mentální proces.

Při následné analýze introspekce zastávátezi, že introspekce není neomylná, Tuto tezi se pak snaží prokázat
na kritické analýze kritérií, která jsou obvykle spojována se subjektivní zkušeností nebo s perspektivou první
osoby (neomylnost, okamžitá obeznámenost a soukromost). Autor se pokouší rtlmým způsobem ukázaí, že
neomylnost ani okamžitá obeznámenost nemůže být klitériem subjektivní zkušenosti. Y otázce soukromosti je
velmi zdrženlivý, nelyjadřuje žádný vlastní kritický postřeh, a zdá se, že se ve snaze překonat soukromost
přiklání k behaviorálním kritériím,

V poslední části práce se diskutuje postavení subjektivních metod v experimentálním výzkumu, zejm.
v oblasti neurofenomenologie a dopředné fenomenologie, a popisovány jsou v,ýhody a nevýhody
introspektivního ýcviku. Tato část práce je popisem oněch metod.

Zmíním též některé kritické postřehy. Pro práci o introspekci se jeví jako neopodstatněná úvaha jednoho

odstavce o neurogenezi (s. 9) či zmínka o endogenní neurální síti (s. l0), Výzkum Popea a Singera nespadá do
dob dominance behaviorismu, ale kognitivní vědy.

Rád bych ocenil, že autor se staví kriticky i k tezi o neomylnosti proživání mentálních stavů a rozviji názor,

že každá introspektivní aktivita deformuje prožívanou zkušenost.



3. FORMÁLNi ÚPRAVA (iazykový projevo správnost citace a odkazů na |iteraturu, grafická úprava,
přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):

Formální a stylistická uroveň práce je na dobré úrovni, Jazyk vykladu je kultivovaný a většinou
srozumitelný, strukfura práce je přehledná.

Namátkovou kontrolou nebyly zjištěny nedostat§ v citacích.
Práce obsahuje dostatečné množství relevanúrí odborné literatury.

4. STRUČNÝ xonnnNrÁŘ HoDNoTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita
myšlenek apod.):

Práce je nesporně na vysoké úrovni. Celkově se jedná o velmi solidně zpracovaný text, obsahující řadu
zajímavých komentářů a věcně opodstatněných poznámek pod čarou.

Musím však taktéž upozornit, že jsem neměl šanci vidět finální verzipráce před odevzdáním.

5. oTÁzKy A pŘIpoMíNxy DopoRučENE r nlrŽŠínru vysvĚrlnNÍ pŘI oBHAJoBĚ fiedna
až tíi):

Na s, 13 autor tvrdí, že napí. pocit bolesti zubu dokáže introspektor ,,zachltit velmi přesně, nikoli však

neomylně." Mohl by q,světlit rozdilmezi velmi přesně a neomylně?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):

Výborně

Datum; 4 Y .T, ?* ,/ ( Podpis: ÉÍ"L


