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1. Aktuálnost zvoleného tématu
Autor Michal Filip v tématu své disertační práce právem obrátil znovu pozornost  ke vztahu 
tvořivosti  a výtvarné výchovy i její teorie.  Vědecké úsilí druhé poloviny minulého století, 
zaměřené na vztah  kreativity a vzdělávacích koncepcí a související s potřebou záměrného 
rozvíjení tvořivých  předpokladů, nepřineslo očekávané odpovědi na všechny otázky tehdy 
vymezených výzkumných polí.(Rozpoznání tvořivosti jako přirozené lidské schopnosti i základní potřeby.  
Identifikace nedostatků v přípravě nastupující  generace na nové složité  úkoly.Zkoumání inteligence a jejího  
vztahu ke školnímu prospěchu).

Vývoj  vědeckého poznání   způsobil,  že se vědecký zájem o tvořivost přenesl  na jiná než 
psychologická  a  pedagogická  a  ještě  neprobádaná   pole  (viz  biologické,  osobnostní, 
kognitivní a sociální faktory kreativity). Téměř mimo zájem badatelů zůstaly u nás otázky 
týkající  se  kompetencí  učitelů  v souvislosti  s identifikací  tvořivých  předpokladů  žáků  a 
záměrnou stimulací rozvoje těchto předpokladů.

Aktuálnost a závažnost zvoleného tématu disertace je tedy zřejmá; z hlediska publikovaných 
výzkumů na tomto  poli  můžeme konstatovat,  že  jednání  Mezinárodního kongresu INSEA 
v Rotterdamu  s tématem  „Art  Education:  Procese  and  product“(1981),  sice  poukázalo  na 
problém klíčové  kategorie  „tvořivost“  v souvislosti  s výtvarnou  výchovou,  ale  zdá  se,  že 
intenzívní zájem o jeho další  řešení u našich teoretiků i  výtvarných pedagogů  nevyvolal. 
Fakta, která autor uvádí v teoretické i empirické části předložené disertační práci, dokládají 
mimo jiné, že v našem všeobecném vzdělávání, a zejména jeho výtvarně výchovné dimenzi, 
jsme v badatelské činnosti i následné reflexi výzkumných nálezů stále ještě mnohé dlužni.
                                                                                                                                                      
2. Splnění stanoveného cíle disertační práce 
Autor sám cíl/e své disertační práce (dále jen DP) jako celku neuvádí formulované ve zvláštní 
(pod)kapitole  či  odstavci.  Tato  skutečnost  poněkud  ztěžují  sledování  a  posouzení  jejich 
splnění.

Lze  je  ovšem  identifikovat  vzhledem ke  zvolenému  tématu  DP  jako  výzkumnému  poli 
v Úvodu (s.9), v němž vysvětluje důvody výběru tématu („otázky vztahující se  k možnostem 
výchovného ovlivnění tvořivosti“, „absence dobového vztahu mezi učiteli výtvarné výchovy 
v období   intenzivního  zájmu“,  „renesance  zájmu  o  tvořivost    v posledních  dvou 
desetiletích“, „orientace na sociální hlediska, která přinášejí poznatky pro prostředí školy“,  
„zájem  o  současný  postoj  učitelů  výtvarné  výchovy  k tvořivosti,  „vztah  širší  veřejnosti  
k hodnocení výtvarných prací dětí. Zde také uvádí záměr uskutečnit vlastní výzkum , v němž 
se pokusil „zachytit pohled dnešních pedagogů  na některé „klíčové“ aspekty vztahu výtvarná  
výchova – tvořivost a pohled  „širší společnosti“ na hodnocení výtvarných prací dětí“. Další, 
patrně  dílčí   cíle  uvádí  v části  Teoretická  východiska  na  začátku  1.  kap.  Tvořivost  a 
společnost,  s.  12:  „...nastínit   společenské  souvislosti,  které  se  nejzřetelněji  promítají  do 
ovlivňování rozvoje tvořivosti dítěte  ( mikro a makro- sociální prostředí). „Smysl kapitoly“ 
pak  spatřuje  v „rámcovém  vymezení  základních  postojů  k problematice  „tvořivosti  a  
společnosti“ , které lze v budoucnu s pomocí nových poznatků sociálních věd dále prohloubit,  
rozšířit  či  zavrhnout“.  Dílčí  cíle  či  úkoly  DP  obsahují  také  4.kap.  Tvořivost  a  hledání  
definice a 5.kap. Tvořivost v interkulturním ohlédnutí. 

V empirická části DP jsou cíle výzkumu vyjádřeny především prostřednictvím výzkumných 
otázek, stejně jako výzkumný problém. 
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Ze  shora  uvedených  údajů  jsem  odvodila  tyto  hlavní  cíl/e  předložené  disertační  práce: 
1)  Přinést   poznatky  o  nejdůležitějších  výzkumech   a  výzkumných  nálezech   z oblasti 
tvořivosti  včetně nejnovějších našich i  zahraničních.  2) Zachytit  hlavní  linii  vývoje oboru 
výtvarné výchovy  ve vztahu k tvořivosti  a jejich reflexi v současné  výtvarné edukační praxi 
u nás. 3) Uskutečnit za tím účelem vlastní empirický výzkum zaměřený na některé klíčové 
otázky  vztahu  výtvarné  výchovy  a  tvořivosti;  pro  tento  výzkum  vypracovat  speciální 
metodiku sběru dat a jejich vyhodnocení. Tyto cíle mohu označit jako splněné. 

Navrhuji však, aby se autor při obhajobě k cílovému zaměření (hlavnímu cíli i dílům dílčím) 
DP  jako  celku,  sám  vyjádřil,  případně  je  zřetelněji  formuloval  se  zaměřením  na 
předpokládané zisky pro obor výtvarná výchova. 

3. Zvolené metody zpracování
Mnohovrstevnost fenoménu tvořivosti, velikost pole, v němž se tvořivé procesy realizují ve  
výtvarné výchově v rámci všeobecném vzdělávání, obtížná „uchopitelnost a hodnotitelnost“ 
jejich  projevů,  stejně  jako  množství  otázek  s nimi  spojených,  na  které  dosud  neznáme 
odpovědi,  klade  značné  nároky  na  jejich  výběr  pro  konkrétní  výzkum  vzhledem  ke 
stanoveným cílům. Zaměření výzkumu  v obou jeho částech pokládám proto za vhodné.  

Ve  vypracování  metodiky  empirického  výzkumu  prokázal  autor  obeznámenost  nejen 
z tradičními,  ale  i  s  novými  výzkumnými  metodami,  přístupy  i  postupy  zejména 
kvantitativního výzkumu, včetně metod statistického zpracování dat.  Ovládl také bezpečně 
příslušnou odbornou terminologii.  Při výběru výzkumné metody dotazníkového šetření pro 
obě části výzkumu nahlížel kriticky na jejich možnosti i rizika; při realizaci sběru dat projevil 
značnou nápaditost (či tvořivost?) a vyhnul se tak současným obtížím získat dostatečně velké 
vzorky respondentů, a tudíž i potřebných dat (např. odmítání vpustit výzkumníky přímo do 
výtvarně-edukačních procesů, možností  využít pro fixaci dat technická média apod.). 

Formulaci  hypotéz H1 a H2 navrhuji upravit  tak,  aby  byl  zřetelněji  vyjádřen vztah mezi 
dvěma zkoumanými proměnnými, popř. je formulovat jako výzkumné otázky.
V hodnocení výtvarných prací dospělými postrádám informaci, zda byli do vzorku zahrnuti 
jako „neučitelé“ také učitelé s jinou specializací než výtvarnou výchovou či učitelé, ale bez 
jakékoli specializace. V příloze uvedeném dotazníku jsem nenašla položky  č. 42-46.

Z vlastní zkušenosti vím, jak obtížné je pro společné hodnocení dětských výtvarných prací 
nalézt  vzorky,  které  by  počtem  i  provedením odpovídaly  určitému  konkrétnímu  záměru. 
Vzhledem ke zkoumaným souborů výtvarných prací  by mě proto zajímala  kritéria,  podle 
kterých autor DP  ukázky dětských prací vybíral a jaká kritéria by on sám uplatnil při jejich 
hodnocení z hlediska výtvarné kvality i z hlediska „míry tvořivosti“. 

V souboru  hodnocených prací „Pohádka o 12 měsících“ jsou 4 práce, v souboru 8 hodnocených výtvarných 
prací Sv.Anežka Česká a její doba“  je zařazena pouze 1 prostorová práce; soubor „Moje ZOO“obsahuje jen 4 
práce,   „Pohled z okna“ 6 prací s různými náměty, patrně i zadaným úkolem či problémem, realizované různými 
výtvarnými prostředky, „Legrační strašidlo“ 8 prací. 

Ve zpracování výzkumných nálezů rovněž považuji za překvapivé zjištění, že v hodnocení 
dětských výtvarných prací  nebyly mezi učiteli výtvarné výchovy   a „dospělými“ statisticky 
významné  rozdíly;  autorovo  možné  „optimistické“  vysvětlení  však  na  základě  vlastních 
poznatků ze školní praxe nesdílím. Za  podnět k diskusi pokládám i odstavec na s.74, v němž 
hovoří autor o nezájmu učitelů o testy kreativity a „nedůvěře učitelů k testům kreativity tužka-
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papír“, pokud  by je podle jeho názoru užívat měli.(„Učitelé VV většinou nemají k dispozici 
žádné testy kreativity, což je dáno především tím, že o ně nemají zájem“.). 

4. Výsledky disertace – nové poznatky, které přinesla
Plně souhlasím s obsahem IV.Závěru DP, v němž jsou shrnuty její  výsledky a přínosy. Autor 
shromáždil  a  funkčně  uspořádal  do  vzájemných  vztahů  dosavadní  výsledky  výzkumů 
tvořivosti i další poznatky o tomto fenoménu v obecné i speciální výtvarně výchovné dimenzi. 
Zaměřil své úsilí nejen na domácí, ale také na zahraniční badatele, výzkumy a další prameny, 
jak dokládá teoretická část práce i rozsáhlá bibliografie (cca 160 titulů). 

Uvedl  i  nová  fakta  o  osobnostech  v uvedeném  kontextu  dosud  málo  známých  či  zcela 
neznámých  a  poukázal  na  jejich  význam  v souvislosti  s vzdělávacími  procesy  obecně  i 
s výtvarnou edukací (např. Czikszentmihalyiův systémový model tvořivosti). Postupoval při 
svém bádání systematicky podle smysluplného plánu: od společenských koncepcí kreativity 
přes vztahy rodina-kreativita, škola-kreativita, k sociálně kulturním kontextům tohoto jevu a 
rozvoji tvořivosti z hlediska osobnostního přístupu k žákovi. 

Zvláštní pozornost věnoval zkoumání tvořivosti v kreslení a výtvarné výchově od  počátku 
20. století do současnosti. Prokázal, že zájem o fenomén tvořivosti u nás se datuje od  20.let 
minulého století  v časopise a je doložen články  v časopise Náš směr (Pulkrábek,  Bláha). 
Platnost Arietiho hledisek, která kreativitu ve společnosti podporují, aplikoval i na projevy 
zájmu učitelů o tvořivost v naší vlastní historii.  

Na příkladu Mongolska (5.kap.) přesvědčivě doložil, že pro úspěšné zvládnutí osobnostního 
přístupu k žákovi,  je  nutnou podmínkou znalost  jeho původního,  (někdy velmi  odlišného) 
prostředí.  Znovu obrátil  pozornost  na stigma chyby ve vzdělávacích  procesech (Robinson 
2006-odposlechnuto; kde, kdy, kým?)

5. Význam disertační práce pro společenskou praxi nebo další rozvoj vědy
Dlouhodobý pokles vědeckého zájmu o fenomén tvořivosti (obecně i speciálně v teorii i praxi 
výtvarné výchova) by znamenal (a možná již znamená) pro společnost značné ztráty, včetně 
ekonomických. Obnovení diskuse nad výzkumnými nálezy zaměřenými na tvořivé projevy 
lidí, jejich možné příčiny i metody záměrné stimulace rozvoje je z tohoto důvodu  žádoucím 
badatelským  počinem.  Shromážděním  a  uspořádáním  nových  východisek  pro  studium 
fenoménu  „tvořivosti“  se  zaměřením  na  jejich  reflexi  do  edukačních  procesů  výtvarné 
výchovy autor přispěl k obohacení současné základny pro studium tohoto fenoménu v ČR. 

V souvislosti s hledáním výchovných modelů pro rozvoj tvořivosti a s prokázaným značným 
vlivem  politické  angažovanosti  na  kvalitu  vzdělávání  včetně  rozvoje  tvořivosti  žáků  a 
studentů  pokládám  za  významné  zjištění,  že  vzorem  pro  nás  v přístupech  k realizaci 
„tvořivost – vzdělávání“ by mohla být současná Kostarika  a Venezuela. Tento poznatek by 
měl být pro Českou republiku zároveň varováním i silným impulsem pro změnu.

Výzkumné nálezy  vlastního autorova výzkumu naznačují další směry, jimiž může výzkum 
v dané oblasti jevů pokračovat. Empirická sonda do současné praxe školní výtvarné výchovy 
v rámci všeobecného vzdělávání přinesla zajímavé výzkumné nálezy, které by mohly přispět 
k řešení některých stále aktuálních problémů tohoto vyučovacího předmětu. Zbývá tedy ještě 
postoupit  v mapování  „pole  výtvarná  výchova  -  tvořivost“  v dalších  výzkumech,  což  je 
nepochybně úkolem dalších badatelů. 
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Dalším nezbytným krokem, který by mohl (a měl) následně učinit autor této DP, je naznačit 
alespoň některé cesty či možnosti,  jak zjištěné problémy edukační praxe výtvarné výchovy 
řešit.  Navrhnout,  co  je  možné  učinit  pro  zkvalitnění  teorie  i  praxe  výtvarné  výchovy  na 
základě jeho vlastních či jiných výzkumných nálezů. 

Např.:  Co  je  možné  učinit,  aby  byla  výtvarná  výchova v rámci  všeobecného  vzdělávání 
„zrovnoprávněná“ s ostatními důležitými předměty se všemi důsledky, které z tohoto faktu 
vyplývají? Jakými prostředky způsobit,  aby se poznatky především psychologických, ale i 
sociologických a pedagogických výzkumů dostaly k učitelům? Jaká účinná opatření by mohla 
zvýšit zájem učitelů o nové poznatky oboru? 
 
 6. Splňuje disertace podmínky kladené na tato řízení? 
Dle mého přesvědčení splňuje disertační práce Michala Filipa vzhledem k výše uvedeným 
kvalitám všechny podmínky kladené na toto řízení.  Ráda ji proto doporučuji k obhajobě a 
očekávám, že v jejímž průběhu autor uspokojivě objasní, popř. doplní, co jsem pokládala za 
nejasné a zodpoví i další otázky, vztahující se ke zkoumaným jevům.  

V Praze, 20.5.2012                                                                PaedDr.Helena Hazuková, CSc.
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