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Cílem předložené práce bylo zprostředkovat teoretická východiska psychologie umění 
Rudolfa Arnheima (1904-2007). Autor představuje základní termíny a hypotézy, včetně jejich 
pozdější reflexe. Podrobněji se zabývá pojmem vizuální tíhy, kterému se věnuje i v empirické 
části práce, kde porovnává vnímání tíhy s rozdíly v barevných vlastnostech podnětů (odstín, 
sytost, jas).  
 
Po formální stránce má práce 50 stran textu plus 8 stran literatury, text je zároveň doplněn 
slovníkem pojmů a seznamy obrázků a tabulek. Tabulky a grafy nemají popisky v textu, ale 
jen v těchto seznamech, rovněž nejsou z textu odkazovány. Literatura obsahuje asi 90 
převážně zahraničních titulů, od historických pramenů po současné texty.  
 
V teoretické části se nejprve autor zabývá Arnheimovou teorií výrazu (Kapitola 1) a potom 
prinipy vizuální dynamiky (Kapitola 2). Z povahy tématu čerpá intenzivně z Arnheimových 
textů a pozdější reflexe (zejm. práce Iana Verstegena). Oceňuji pokusy o propojení 
s modernější experimentální literaturou (např. teorie salience, s.39). Text je poměrně hutný, 
ale s ohledem na obtížnost tématu dobře čitelný. Autor píše živě a zejména v teoretické 
části text působí jako mluvený výklad (v dobrém slova smyslu). 
 
Kapitola 3 popisuje provedený výzkum. Autor si klade nezvykle formulované výzkumné 
otázky. Konkrétně:  

(1) „Existují určité dimenze barevnosti (HSV), při jejichž hodnocení (jak se zdají 
„těžké“) se probandi shodují více než při hodnocení jiných dimenzí?“  

(2) „Existuje souvislost mezi probandovým citem pro vnímání vizuálních 
charakteristik podnětu (tj. jeho průměrným výkonem v první části experimentu) 
a mezi jeho tendencí vnímat „tíhu“ prezentovaných figur stejně nebo jinak než 
ostatní probandi (tj. jeho individuálním pořadím, zaznamenaným ve druhé části 
experimentu)?“.  

Formulace otázek jsou originální, ale bylo by je dobré podrobněji operacionalizovat. Ve 
volbě experimentálního designu je autor také poměrně originální – zde práci by prospěl 
větší pokus o standardizaci (obvyklejší design, volba mezi průměrná chyba vs procentuální 
úspěšnost). Bylo by dobré zvážit, zda neprezentovat více podnětů a možná obě části 
pojmout jako samostatné experimenty. 
Oproti začátku práce je text v empirické části často zkratkovitý až nesrozumitelný 
(např. s.53: „pro tonalitu (p < 0,001; x2 = 70,33) červená-žlutá-modrá. 5 stupňů volnosti.“). 
Zde by bylo dobré více zpomalit a být názornější. Výsledky na s.53 by si zasloužily 
důkladnější vysvětlení a komentář. Oproti tomu jiné části by bylo možné vynechat (Tabulka 
2, Graf 3). 
 
Lukáš Kutil byl při své práci velmi samostatný. Určitě bych chtěl vyzdvihnout a ocenit 
odhodlání a vytrvalost, s jakou se pustil do zpracování tohoto obtížného tématu. Celkový 
dojem z práce však kazí empirická část. 



 
Otázky na autora: 

• Jaké výsledky v první části empirické práce bychom mohli očekávat na základě 
metody přímého odhadu? (magnitude estimation1) 

• Kde vidíte další potenciál Arnheimova díla pro současnou psychologii? 

• Jak by mohl vypadat výzkum, který by se zabýval tíhou a dimenzemi barevnosti na 
obecné úrovni, tj. bez zdůrazňování individuálních rozdílů? 

• Proč měření tonality má jako referenční body 0 % a 100 %, ale prezentované 
hodnoty se pohybují jen v rozsahu 12-60 %? (s.47) 

 
Předloženou práci hodnotím DOBŘE a DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ. 
 
V Praze 6.9.2020 
 
 Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. 
 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Stevens%27s_power_law  
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