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Oponentní posudek doktorské dizertační práce Mgr. Veroniky Douchové,  

Strukturální aspekty zpracování vizuální informace s estetickou složkou.  

 

Hodnotitel: prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.  

 

Předložená dizertační práce Veroniky Douchové představuje důležitý 

příspěvek k mezioborovému studiu funkcí a významů estetických fenomenů 

tvůrčí percepce a kognice. Dizertační práce zužitkovává nové možnosti, 

kterými matematika zasahuje do širokého pole bádání zahrnujícího kromě 

dalších disciplín humanitního a vědeckého pohnání přede všemi filozofii, 

estetiku, neurologii, psychologii, lingvistiku a v neposlední řadě, uměnovědy.  

Z hlediska užšího tematického zaměření je důležité připomenout autorčin 

přístup k estetickým kvalitám, které se dnes nově dostávají do pozornosti jak 

matematiky, tak neurologie. Z tohoto hlediska je třeba téma této dizertace 

vnímat jako průkopnické.  

 

Doktorandka s patřičným respektem k odlišnostem metod a hodnot z oblasti 

matematiky a neurověd opřela své bádání o relevantní poznatky a osobnosti, 

které přispěly k sledovanému tématu. Na jedné straně jsou zde nové pohledy 

na estetické motivy matematického myšlení, jak je ve svém díle objevuje 

matematik Jaroslav Nešetřil, školitel doktorandky, na druhé straně jsou zde 

bráni jako východisko matematici, kteří nalezli ve studiích funkcí mozku 

estetické motivy, jako je tomu v odkaze G. D. Birkhoffa a nověji v inspirativním 

díle Selmira Zekiho.  Důkladnost, se kterou se doktoranda věnovala obou 

disciplínám se ukázala jako patřičná pro utváření solidních základů řešení 

tématu, který si zvolila pro svá doktorská studia. Nejde zde však jen o práci 

založenou na studiu sekundární literatury, ale o přístup, který primárně 

vychází z matematiky samotné byť cílem a výsledkem je přesah navazující na 

principy a zákonitosti oboru.  

 

Struktura doktorské dizertační práce Veroniky Douchové a formy její analýzy 

estetických fenomenů studovaných především ve funkcích mozku a to 

v tématech, postupech a v procesech uchopených matematikou je základem 

ze kterého logicky vychází její argumentace spojená s ověřením naznačených 

hypotéz. Základní hypotéza předložené doktorské práce je spojená s otázkou 

role estetických fenomenů vizuální percepce v podobě případného přídavku 

jinak strukturovaných činností, či jako nedílné součásti veškerého tvůrčího 

myšlení, včetně toho, které je konvenčně vnímané jen jako produkt čisté 

racionality. Právě neurologie poskytuje současnému názoru na roli 

estetických fenomenů v analýze tvůrčího myšlení důležité důkazy o 

komplexnosti a povaze interakcí mozkových funkcí sledovaných zejména 

v součinnosti témat matematiky. To je patrně jeden z důvodů proč se dnes 

v popředí neurologického poznání uplatňuje matematika a vytváří s neurologií 

specializovaný obor neuro-geometrie a neuro-matematiky, jak jej například 
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prezentuje a rozvíjí matematik Alessandro Sarti. Výzkum Veroniky Douchové 

se spolehlivě rozvijí v poli interakcí uvedených oborů neurologie a 

matematiky, proto lze konstatovat, že uplatnění jazyka a pojmů v její práci je 

spolehlivé a výstižné. Pro širší uplatnění výsledků jejího studia i pro další 

prohloubení jeho významu lze doporučit rozšíření reflexe estetických 

fenomenů v součinnosti s metodami a pojmy uplatňovanými zejména ve 

filozofii, v psychologii, v teorii umění a v estetice samotné.  

 

Závěrem lze konstatovat, že doktorandka uchopila téma estetické složky 

vizuální percepce a imaginace jako osnovné pro rozvrh a koncepci své studie. 

Vychází z charakteristiky situace, v níž obecně platné principy estetických 

kvalit patřících do kategorie estetických vjemů a sdělení se stávají naléhavě 

aktuální pro porozumění komplexnosti procesů tvůrčího myšlení. Veronika 

Douchová tak svou doktorskou disertací významně přispěla k rozvoji nové 

oblasti poznání a proto její práci doporučuji k udělení titulu Ph.D. 

 

Protože se domnívám, že bude pro další uplatnění poznatků, ke kterým 

doktorandka dospěla, důležité jak osloví filozofický, psychologický a 

uměnovědný diskurz, zdá se, že bude nutné úžeji spojit postupy a téma jejích 

badatelských zájmů s kontextem zmíněných oborů. Navrhuji a táži se, jaké 

autorka vidí možnosti dnešního uplatnění harmonizujících a stabilizujících 

estetických fenomenů vizuálního myšlení v postupech tvarové psychologie 

zejména v díle The Visual Thinking Rudolfa Arnheima.  

 

 

V Praze, 31. 3. 2022 

 

 

       prof. PhDr.Tomáš Vlček, CSc. 

 

 

 

 

        


