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Hned zpočátku konstatuji, že předkládaná práce splňuje všechny požadované 

formální náležitosti co do rozsahu, struktury, citování zdrojů, jichž je úctyhodné 

množství. Čtenáři může dobře pomoci úvodní výkladový slovník 

nejdůležitějších pojmů. 

Teoretická část pečlivě a analyticky prochází odkazem Rudolfa Arnheima a 

autor z jeho díla vybírá pro své záměry důležité momenty z výtvarného 

zobrazování světa (a detailně až téma barvy a jejích kvalit, jak se to promítá 

v empirické části diplomové práce). Arnheim měl široké rozpětí svého 

odborného zájmu a je až s podivem, že v naší odborné literatuře se jeho jméno 

vyskytuje tak zřídka. Sám autor diplomové práce na žádný český (nebo 

slovenský) zdroj neodkazuje. Zmínky je opravdu těžké hledat. Snad jen naši 

autoři Miroslav Vojtěchovský a Jaroslav Vostrý Arnheima zmiňují, ale 

v souvislosti s dynamikou prostoru. Je také s podivem, že tak významný autor, 

jakým bezesporu byl Arnheimův (1904 – 2007) současník Erwin Panofsky 

(1862 – 1968) se ve svém výrazným dílem Význam ve výtvarném umění 

(původně z r. 1955) o Arnheimovi nezmiňuje. Ale naopak Arnheim Panofskyho  

cituje bohatě (viz například v New Essays on the Psychology of Art z roku 

1986),  

O to více oceňuji úsilí Lukáše Kutila připomenout psychologický odkaz Rudolfa 

Arnheima u nás. Detailně prochází Arnheimovy teze exprese, dynamiky a 

struktury výtvarného vyjádření, teorie ´tíhy´ a prostorovosti. Student je 

mimořádně pozorný k mnoha nuancím a souvislostem, například s prací dnes už 

téměř zapomenutého estetika Theodora Lippse, od kterého bychom mohli vést 

další zajímavou linii k našemu Otakaru Zichovi s jeho konceptem vnitřně 

hmatového vnímání.  

V empirické části se Lukáš Kutil soustřeďuje na dvě výzkumné otázky 

vycházející z Arnheimových předpokladů. Jde o vztah percepční ´tíhy´ ve vazbě 

na vybrané dimenze barevnosti a vedle toho předpoklad shody vnímané ´tíhy´ u 

všech probandů. Podle mého názoru je metodologicky, statisticky a pomocně 

graficky vše zpracované bezchybně.  

Celou předloženou práci vnímám jako úspěšný pokus vstoupit do prostředí 

Arnheimova psychologického uvažování jak teoretickou analýzou, tak 

empirickou sondou. Myslím, že by bylo třeba podpořit další bádání, které by 



pomáhalo rozvoji současné psychologie vnímání, odkazu tvarové psychologie a 

psychologie umění.  

K možné diskusi: Zajímalo by mě, jestli (ev. jak) se takové výrazné 

psychologické teorie (a výzkumy podkládané příspěvky) zúročují (byť jen 

implicitně) v současných výtvarných trendech pěstovaných u nás například na 

UMPRUM nebo na AVU. Má o tom autor práce nějakou představu?  

 

Předloženou práci považuji za velmi kvalitní a splňující požadavky na ni 

kladené. Jako hodnocení navrhuji: výborně.  

 

Praha, 14. 8. 2020     Jiří Šípek 

 


