
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Veroniky Koucké - Cena za tvořivost:  
schizotypní rysy a umělecká osobnost 

    
Předložená diplomová práce je věnována psychologicky velmi zajímavé problematice 

možného vztahu a souvislostem uměleckého nadání a psychopatologie. Této problematice je 

v naší psychologické literatuře věnováno poměrně málo pozornosti o to je toto téma 

zajímavější.  

   Diplomová práce je tradičně členěna na část teoretickou (54 stran textu) a    

výzkumnou (28 stran) plus seznam literatury a přílohy. Teoretická část diplomové práce je 

rozvržena do pěti kapitol, kde diplomandka nejprve uvádí různá pojetí kreativity včetně jejího 

testování, ve druhé kapitole jsou charakterizovány psychotické poruchy, schizotypní rysy a 

psychoticismus společně s jejich výzkumem.  Třetí kapitola je věnována afektivním poruchám 

a čtvrtá kapitola přibližuje souvislosti mezi uměleckou tvořivostí a schizotypními rysy. Pátá 

kapitola obsahuje krátké shrnutí nejdůležitějších teoretických úvah a poznatků. Diplomandce 

se podařilo zkoumanou problematiku (i přes fragmentárnost  literárních pramenů zabývajících 

se  daným tématem, terminologickou nejednotnost aj.) zpracovat velmi přehledně, fundovaně 

a se zaujetím. Autorka v textu uvádí na základě prostudovaných literárních zdrojů množství 

studií a výzkumů týkajících se vztahu uměleckého nadání a náchylnosti k psychickým 

onemocněním i svoje postoje k nim.  Mám pouze malou připomínku k použití termínu 

„pozornostních procesů“ na str.43 a 44. (změnit formulace .. účast pozornostních 

procesů../str.43/,..pozornostní procesy, které probíhají shora dolů../str.44/). 

Výzkumnou část práce tvoří popis vlastního výzkumu (120 VŠ studentů uměleckých a 

neuměleckých škol) kde byl respondentům zadán O-LIFE test schizotypních vlastností (ten 

diplomandka pro tyto účely přeložila do češtiny) s cílem zjistit zda umělecké nadání souvisí  

se schizotypními vlastnostmi a s kterými. Získané výsledky autorka smysluplně interpretuje a 

kriticky diskutuje.   Pro případnou diskusi při obhajobě diplomové práce by mne zajímal bližší 

popis získávání respondentů, jejich motivace k účasti na výzkumu i délka vyplňování  

dotazníku./usuzuji, že doba sběru a zpracování dat byla docela náročná/  

Závěr: Diplomová práce Bc.Veroniky Koucké  splňuje kritéria, kladená na tento typ 

práce a doporučuji ji proto, aby se stala předmětem obhajoby. 

 

V Praze 22.8. 2010                                                       PhDr. Vendula Junková 


