OPONENTSKÝ POSUDOK HABILITAČNEJ PRÁCE

Názov habilitačnej práce: Anatómia intuície
Autorka habilitačnej práce: PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
Rozsah práce: 131 strán
Vedný odbor: 3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia
1. Aktuálnosť a relevantnosť zvolenej témy – poznatkový systém
PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD. sa v habilitačnej práci venuje
problematike intuície, nejednoznačnej z hľadiska definície, výhodnosti či nevýhodnosti jej
použitia pri rozhodovaní, náročnej z hľadiska uchopenia všetkých vplyvov a súvislostí.
Práca je prehľadne a logicky štruktúrovaná do celkov, ktoré je z hľadiska logiky
témy vhodné čítať postupne v poradí, ako sú napísané. Jednotlivé kapitoly sú však napísané
tak, že je možné venovať sa im aj samostatne a čitateľ získa obraz o problematike.
V prvej kapitole autorka robí úvod do problematiky, venuje sa súvisiacim teóriám
myslenia a rozhodovania, modelom, výskumom duálnych procesov, racionality, iracionality,
vplyvu emócií na rozhodovanie, vedomého a nevedomého. Oceniť treba aj snahu sumarizovať
rôzne pohľady na to, čo vlastne intuícia je a s akými typmi intuície je možné sa stretnúť vo
výskumoch rôznych autorov. Už v tejto kapitole sa autorka píše o intuícii ako o procese, s
ktorým je možné pracovať a vylepšovať ho.
Druhá kapitola pojednáva o nevedomých procesoch, súvisiacich s rozhodovaním.
Poskytuje prehľad štúdií, skúmajúcich nevedomé rozhodovanie. Vo vzťahu k prijímaniu
teórie nevedomého rozhodovania kriticky analyzuje a robí závery zo zistení z vlastných
experimentov, prepája ich s reálnymi životnými situáciami.
Tretia kapitola sa venuje ďalšej línii výskumu autorky. Zaoberá sa vzťahom medzi
intuíciou a racionálnym myslením, vzťahom kognitívnej reflexie a inteligencie, zaujatosti,
odolnosti voči iracionálnym presvedčeniam, venuje sa kultúrnym kontextom. Autorka zhŕňa
výsledky zahraničných a vlastných výskumných zistení, upozorňuje na nejednoznačnosť
smeru vplyvu intuície na voľby v rôznych úlohách.
Štvrtá kapitola sa venuje veľmi "ľudskému" pohľadu na rozhodovanie - neochotu
mentálne sa namáhať, spoliehanie sa na intuíciu a dôsledkom, ktoré to môže mať pre život
človeka aj spoločnosti.
Posledná kapitola "uzatvára kruh" a otvára nové otázky vo výskume intuície.

2. Metodologický aspekt práce
V habilitačnej práci autorka predstavila teoretické kontexty a východiská, modely,
koncepcie a teórie súvisiace so zložitou problematikou intuície. Vhodne ich ilustrovala
realizovanými výskumami z výskumných štúdií, ktoré diskutuje a hľadá ich praktické
využitie. Ako prínosné a inšpirujúce je možné hodnotiť zistenia z vlastných výskumov
v jednotlivých analyzovaných oblastiach.
3. Teoretické, metodologické a praktické prínosy habilitačnej práce
Habilitačná práca poskytuje pohľad do histórie aj aktuálne poznanie problematiky
intuície, prehľad výskumných zistení aj námety pre efektívne využitie intuície v rozhodovaní.
Vypĺňa voľný priestor v slovenskej literatúre venujúcej sa problematike intuície. Ponúka
inšpirácie pre skvalitňovanie rozhodovania aj v bežných životných a pracovných situáciách,
kde je možné intuíciu využiť.
Celkové zhodnotenie habilitačnej práce
V publikácii chceme oceniť komplexný prístup, spracovanie veľkého množstva
relevantnej dostupnej literatúry, bohaté vlastné výskumy.
Zvládnutá je koncepčne aj literárno-teoreticky – autorka vhodne štylizuje svoje
východiská, zámery, prepája jednotlivé celky, teoretické koncepcie a poznatky ilustruje
zisteniami z vlastných výskumov. Poznámky za jednotlivými kapitolami dopĺňajú informácie
v texte, umožňujú čitateľovi pozrieť sa hlbšie na uvádzané skutočnosti. V závere uvažuje
o racionalite a intuícii ako výzve pre teóriu a prax v ich ovplyvňovaní a rozvoji.
V práci je prezentované nie len obsiahle teoretické poznanie problematiky intuície
a jej súvislostí, ale aj dlhodobá angažovanosť autorky vo výskume a snahy o hľadanie
praktických riešení v danej oblasti. Poskytuje kvalifikovaný odborný aj ľudský pohľad na
problematiku.
Posudzovaná práca predstavuje hodnotný príspevok ku rozšíreniu poznania v oblasti
psychológie racionálneho myslenia, zameraného na oblasť intuície. Považujem ju za užitočnú
pre teoretikov, študentov psychológie a príbuzných odborov, ako aj všetkých ľudí, ktorí sa
profesionálne aj osobne s problematikou racionálneho myslenia a intuície stretávajú.
Poskytuje aj podnety pre ďalšie výskumy.

Otázky do diskusie
-

V ktorých oblastiach vidí autorka aktuálne možnosti aplikácie svojich výskumných
zistení?

-

Ktoré ďalšie oblasti výskumu intuície vidí autorka ako aktuálne v našich
podmienkach?

Záver
Predložená habilitačná práca PaedDr. Vladimíry Kurincovej Čavojovej, PhD.
„Anatómia intuície“ spĺňa obsahové a vecné požiadavky, uplatňované na výstupy tohto
druhu.
Autorka v nej preukázala výborné schopnosti zvládnuť zvolený problém na odbornej
úrovni. Je napísaná zrozumiteľným odborným jazykom, vychádza z vhodnej teoretickej bázy.
V súlade s pozitívnym hodnotením habilitačnej práce odporúčam, aby bola predmetom
obhajoby a po jej úspešnom priebehu navrhujem, aby bola PaedDr. Vladimíre Kurincovej
Čavojovej, PhD. udelená vedecko-pedagogická hodnosť docentka pre odbor 3.1.11.
pedagogická, poradenská a školská psychológia.
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