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Bakalářská práce Jany Horčicové se zabývá oblastí psychologie umění, konkrétně tím, jak 
výtvarní umělci chápou a prožívají svou tvorbu. Jedná se o originální a velmi zajímavou 
sondu do vnitřního světa výtvarných umělců v kontextu jejich tvorby.  
 
Studentka se v práci pokouší porozumět prožívání tří výtvarných umělců a interpretovat 
jejich prožitky v kontextu psychologických a dalších souvisejících teorií. Výstupem práce jsou 
tři portréty (možno říci kazuistiky) výtvarných umělců a čtyři hlavní tematické okruhy, který 
vykrystalizovaly z analýzy rozhovorů (tvorba jako – svoboda, komunikace, únik, vnitřní 
naplnění, více nežli profese, umělec jako stvořitel, (pro)žít umění po svém). Výsledky jsou 
detailně popsány, včetně hojných citací z rozhovorů. Portréty a tematické okruhy jsou poté 
diskutovány v kontextu psychologických teorií a konceptů. 
 
Deklarovaným cílem práce je porozumění tomu, jak výtvarní umělci chápou a prožívají svou 
tvorbu, což je zároveň výzkumnou otázkou. V tomto případě tedy výzkum směřuje 
k jedinečnému pochopení subjektivity účastníků výzkumu a výstupy budou nutně 
intepretativního charakteru. Studentka pro cíl porozumění prožívání umělců proto vhodně 
zvolila kvalitativní výzkumnou metodu hloubkových polostrukturovaných rozhovorů 
analyzovaných pomocí interpretativní fenomenologické analýzy (IPA). 
 
Struktura i rozsah je adekvátní bakalářské práci. Práce je vhodně strukturována (úvod, 
teorie, metoda, první analýza - portréty, druhá analýza – témata, diskuze, závěr) a dává 
smysl jako celek. Citace je správně používána, počet zdrojů v použité literatuře je přiměřený. 
Použitá literatura je převážně česká. Styl psaní je akademicky vhodný. 
 
V úvodu studentka popisuje hlavní téma výzkumu a snaží se nastínit důležitost zkoumání 
daného tématu. Nepřímo se k tomu vrací v závěru na straně 58: Jedinečná žitá zkušenost 
výtvarných umělců si rozhodně říká o pozornost. Umění v kontextu psychologie je stále 
neprobádanou krajinou a zaslouží si další zkoumání. Společenská a vědecká hodnota tématu 
by mohlo být jedním z podnětů pro diskuzi během obhajobu, v bakalářské práci je to pouze 
nastíněno, ale ne plně vysvětleno. V teoretické části se studentka pokouší syntetizovat 
pojetí psychologie umění a poté pojetí předních psychologických směrů, od 
psychodynamických směrů k pozitivní psychologii a teorii fenoménu Flow, která se zdá být 
pro téma velmi relevantní. Celá pasáž o psychologii umění se popírá v zásadě o jeden zdroj 
(Kulka, 2008), bylo by vhodné pokusit se o syntézu z více zdrojů. Vzhledem ke specifitě 



tématu je možné, že v češtině nebude mnoho zdrojů k dispozici, ale jistě bylo možné udělat 
rešerši v anglicky psaných zdrojích. 
 
V metodické části jsou přehledně popsány metody sběru dat i analýzy dat. Výzkumný soubor 
je popsán a jeho velikost je správně obhájena. Cíl výzkumu je jasně formulován. Jsou 
zmíněny některé metody pro kontrolu kredibility, například sebereflexe výzkumníka. Nebylo 
však přesně popsáno, co sebereflexe výzkumníka znamená. Vzhledem k tomu, že reflexivita 
je společně s transparencí jedním z pilířů kontroly kredibility v kvalitativním výzkumu, bylo 
by vhodné způsob reflexivity popsat. Vzhledem k tomu, jak je v další části sebereflexe 
výzkumníka prezentována, se zdá že reflexivita výzkumnice se omezila na svoje osobní 
pocity před rozhovorem a bezprostředně po něm. Toto jistě napomáhá kritériu 
transparence a je to jedním z kladů práce. Nicméně reflexivitu výzkumníka je potřeba vzít 
v potaz zejména během procesu interpretace dat. Apriorní představy a názory totiž mohou 
proces interpretace značně ovlivnit, a toto nebylo v práci jednoznačně popsáno. Na 
obhajobě by tedy bylo vhodné upřesnit, jakými způsoby studentka využívala reflexivitu 
v procesu interpretace, s přihlédnutím k deklarované dvojité hermeneutice. 
 
Zajímavým momentem v metodické části je to, že byl porušen etický princip anonymity 
v psychologickém výzkumu. Z hlediska etického kodexu je to vzhledem k souhlasu účastníků 
v pořádku, nicméně je to zajímavé z hlediska etického uvažování. Jak je možné, že výtvarní 
umělci se nebojí sdílet takto veřejně jejich osobní život? Uvědomují si, co to může 
potenciálně znamenat? Navíc může tento moment i dobře dokumentovat žitou zkušenost 
umělců, vykrystalizované téma „tvorba jako komunikace“ může být v tomto kontextu 
relevantní. Osobně se domnívám, že odhalení identity navíc napomáhá kritériu 
transparence, neboť čtenář může portréty umělců a jejich žitá témata porovnat s jejich 
dílem, která je možná vzhledem k identifikaci dohledat.  
 
Portréty umělců jsou popsány primárně skrze přímé citace z rozhovorů. Těch citací je však 
někdy až příliš moc. Ačkoli toto pomáhá čtenáři v osobním porozumění umělcům, portrétům 
chybí nějaké, aspoň stručné shrnutí hlavních bodů portrétu a interpretace výzkumnice. To 
by pomohlo čtenáři se snáze orientovat a snad by to i pomohlo v lepšímu porozumění.  
 
Další část analýzy, kdy studentka shlukuje tři rozhovory do tematických celků, je mnohem 
přehlednější a lépe strukturovaná než předchozí část. Citace z rozhovorů jsou v tomto 
případě úměrné interpretacím výzkumnice. 
 
Diskuze vhodně navazuje na analýzu rozhovorů a dává prožitky umělců do kontextu 
s teoretickými směry, které byly představeny v teoretické části. V této části jsou představeny 
některé jiné teoretické přístupy, které nebyly představeny v teoretické části a některé teorie 
nejsou přímo psychologické. Jsou však relevantní. Bylo by vhodné, aby v diskuzi studentka 
více reflektovala možná omezení závěrů a jejích interpretací. Toto krátce provádí pouze na 
straně 50 a na straně 58.  
 
I přes některé uvedené výhrady se jedná o velmi kvalitní práci, jejímž hlavním kladem je 
soulad mezi výzkumnou otázkou, cíli a použitými metodami. Práci doporučuji k obhajobě. 
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