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Hned na úvod chci podotknout, že autorka zvolila provokativní a mimořádně zajímavé 
téma, které zpracovala řádně a domnívám se, že velmi úspěšně. Předložený text je sestavený 
obvyklým způsobem – z částí teoretické a empirické, seznamu literatury a příloh. Teoretická 
část je ukončena vlastním závěrem, který pomáhá čtenáři uvědomit si ještě jednou vše 
podstatné a vstoupit tak s přehledem do empirického zkoumání. Kvalitní a přiměřeně obsáhlá 
je také kapitola Interpretace dat a diskuse. V příloze jsou primární data od všech vyšetřených 
osob, což také není běžné.  

Teoretická část se odvíjí na několika rovinách: kreativita, psychické poruchy, 
umělecká tvořivost/osobnost. Přes značné množství údajů je text čtivý, kombinovaný 
z diskutování názorů autorit a názorů autorky textu. Čtenář nakonec rozumí, že všechny 
úvahy se, bohužel, dějí z pozic, kdy kreativita je stále chápaná velmi vágně a její diagnostika 
trpí poměrně nízkou validitou; že také vztah kreativity a umělecké tvorby je málo jasný (jako 
je málo jasné, co vlastně je umění a umělecká tvorba, kdo je umělec). Nadto i zacházení 
s takovými kategoriemi, jakými jsou schizotypie, schizoidie atp. (jak se s tím setkáváme 
v odborné literatuře) je z povahy věci nevyhnutelně nepřesné, stejně jako každá diskuse o 
tom, kde je norma a kde už je patologie. Autorka se však se všemi podobnými těžkostmi 
solidně vyrovnala. Text je bohatý na podněty k přemýšlení a chápu, že není možné jít do 
detailů (jak v práci samé, tak zde v posudku). Zmíním jen několik takových zajímavých 
momentů: na str. 20 je zmíněn Eysenckův názor, že u osob s psychózou bývá „často … 
naměřen nižší psychoticismus, což je ovšem pravděpodobně ovlivněno vysokým lži-skórem či 
medikací“. Neznám původní Eysenckovu práci, ale zajímala by mě logika takového tvrzení. 
Podobně zajímavý je názor našeho M. Svobody, že zvýšené Sc bývá u osob s estetickými 
zájmy. Svoboda nenabízí hlubší vysvětlení, ale tušil bych, že za tím je podstata estetických 
prožitků, totiž jistá derealizace, resp. distance, jak o tom psal E. Bullough již před sto lety. 
Podobných podnětných postřehů a pěkných úvah je v předložené práci hodně. Ke konci 
teoretické části je kapitola „Význam zármutku…“. Zde mně není jasné, jak autorka chápe 
vztah zármutku a deprese. To jistě není to samé. Kapitolu chápu jako upozornění na osobní 
utrpení jako potenciál event. umělecké tvorby atp.  

V empirické části autorka shromáždila data od 120ti osob (studentů uměleckých a 
neuměleckých škol). To je obdivuhodné množství! Proto se i trochu divím, že autorka použila 
neparametrický Mann-Whitneyův test a nikoliv třeba běžný t-test pro porovnání průměrů. Že 
by rozložení bylo tak „divoké“? O tom ale v textu nic není. Ocenit je třeba velkou práci, 
kterou autorka věnovala překladu a úpravě použitého dotazníku O-LIFE. Již zmíněná bohatá 
diskuse prochází názory autorit i autorčiny závěry. Formulace jsou srozumitelné a zajímavé. 
Všechny konkrétní výsledky viz práce sama. 

Drobné výhrady mám k občasnému používání termínu ´schizofrenik´ (vnímám to jako 
labelování). Je to ovšem věc názoru. V textu jsem si také všiml občasných (např. str. 16, 27) 
drobných chyb v přímém citování. Ukončující uvozovky patří za text citace a ne až za citační 
údaj.  

 
Práce je kvalitní a já ji doporučuji k obhajobě. 
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