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   Fenomén tvořivosti je předmětem trvalého zájmu řady oborů. Ve své nejobecnější rovině je 
tvořivost považována za jednu z přirozených potřeb člověka a je spojována s civilizačním 
pokrokem ve vědách, technice a umění.
  Vědecko pedagogický zájem o tvořivost trvá již jedno století a nijak nepozbyl své 
aktuálnosti.  Naopak, pro oblast všeobecného vzdělávání se stále naléhavěji požaduje, aby se 
systém pouhého předávání informací proměnil a nastavil se konečně prokreativně.
   Pro předmět výtvarná výchova je tvořivost pojmem klíčovým. Výtvarná tvorba patří 
k činnostem, kterým se vyšší míra tvořivosti připisuje eminentně. Výtvarná tvorba je 
podstatou předmětu výtvarná výchova a rozvoj tvořivosti je současně jednou z cílových 
kategorií.  Z uvedeného je zřejmé, že tvořivost je tématem nosným a aktuálním.
 
  Struktura disertační práce je klasicky členěna na teoretické pasáže a empirický výzkum. 
V teoretických kapitolách pojednává autor v obecné rovině o tvořivosti ve společnosti a 
rodině. Větší a hlubší pozornost věnuje škole a předmětu výtvarná výchova.V historickém 
exkurzu zaznamenává počátky zájmu o tvořivost  i intenzivní zájem o tento fenomén v 60. až 
80. letech minulého století. Rozebírá názory autorit, které zvýšený zájem iniciovaly.  Kriticky 
reflektuje současný stav uplatnění konceptu tvořivosti ve výtvarné výchově. V subkapitolách 
pojednává o výchově k tvořivosti a redukcionismu, o personalizačním přístupu a tvořivosti 
v interkulturním kontextu. Zevrubně se zabývá  vymezením pojmu tvořivost, uvádí definice a 
provádí jejích kritický rozbor.
  Autor pracoval s poměrně rozsáhlým rejstříkem odborné zahraniční a domácí literatury .
Předkládá logicky uspořádaný sled informací, který v plném rozsahu naplňuje stanovený cíl, 
tj. zmapovat dosavadní stav zkoumání fenoménu tvořivosti a vytvořit teoretickou odrazovou 
platformu pro empirický výzkum. Přínosné je  uvedení Csikszentmihalyiho systémové teorie 
tvořivosti. Překvapivé je, že autor nepracuje se dvěma zdroji, které ve své době mimořádným 
způsobem ovlivnily zájem o tvořivost ve vztahu k výtvarné výchově. Jde o sborník 
mezinárodního kongresu INSEA, který se konal v Praze a proslulou publikaci H. Reada 
Výchova uměním (1967). Pozornost by si určitě zasloužila i publikace J. Čapa: Psychologie 
pro učitele (1980).
   Ve výzkumné části si autor klade za cíl zmapovat současný přístup učitelů výtvarné 
výchovy k tvořivosti.Tento cíl je logický a důvodný. Jeho smysl a aktuálnost vyvěrá z faktu, 
že takový výzkum nebyl dosud realizován a nebyl  výzkumně verifikován dopad intenzivního 
zájmu o fenomén tvořivosti a jeho vztahu k výtvarné výchově. Chce zejména zjistit, zda se 
učitelé výtvarné výchovy domnívají, že tvořivá výtvarná práce pozitivně transferuje i do 
jiných oborů a  kterými vlastnostmi se vyznačují tvořiví žáci. Druhá část výzkumu se 
orientuje na hodnocení výtvarných prací dětí dospělými. Klade si otázku, zda je rozdíl 
v hodnocení dětských výtvorů učiteli a neučiteli výtvarné výchovy a hypoteticky předpokládá, 
že nebude rozdíl mezi volbou nejlepších dětských prací a těmi výtvory,u nichž se (dle soudu 
učitelů) projevuje nejvyšší míra tvořivosti.



  Pro získání podkladových výzkumných dat  použil autor dotazník, který rozesílal 
elektronicky. Pro tento účel  vytvořil stránku www.vyplnto.cz.. Elektronické médium 
v kombinaci s distribucí přes autoritativní orgány krajských úřadů se ukázalo bytí účinné. 
Překvapivě vysoký počet respondentů je toho důkazem. 
  Data autor zevrubně předkládá v diskusi. Zabývá se rozborem znaků charakterizujících 
vzorek respondentů i údaji, které se vážou k předmětu výzkumu a týkají se tvořivosti.

. Výsledky výzkumu dokazují, že autor splnil cíle svého výzkumu. Zmapoval názory učitelů 
na některé aspekty tvořivosti ve vztahu k předmětu výtvarná výchova. Přínos spatřuji zejména 
v těchto bodech:

1. Práce potvrzuje, že je možné použít internet pro vědecko pedagogický dotazníkový 
výzkum. Míra subjektivity je srovnatelná s klasickou dotazníkovou aplikaci a hodnota 
získaných dat je dána především  schopností data vyhodnotit a interpretovat.

2. Autor shromáždil velké množství dat, které charakterizují soubor (věk, pohlaví, praxe, 
aprobace atp.). Jsou to  data s trvalou informační hodnotou.

3. Výsledky zkoumaných názorů učitelů, které se váží k tvořivosti (hypotézy H1, H2) 
potvrzují, že koncept tvořivosti je obecně přijímán. Je však přijímán spíše pro 
přesvědčení, že „ tak je to správné“. Koncept záměrného rozvoje tvořivosti v předmětu 
výtvarná výchova a prostřednictvím výtvarné tvorby (jako modelové kategorie) není v 
praxi chápan a uchopen ve své celosti. Převládá tendence akceptovat tvořivost v její 
obecnosti a neschopnost aplikace obecných poznatků do didaktických procesů. 

Otázky:

1. Pro hodnocení výtvarných prací užíváte kategorie „nejlepší výtvarná práce“ a 
„výtvarná práce s nejvyšší mírou tvořivosti“. Do jaké míry se mohou tyto kategorie 
překrývat? Je metodicky správné posuzovat kreativní produkty, aniž současně 
sledujeme všechny proměnné, které kreativní proces ovlivnily ?

2. Některé definice tvořivosti kladou důraz na společenskou užitečnost a hodnotu 
produktu. Nejde o formu cenzury a nemístnou korektnost?

Závěr:   Disertační práce je přínosná uceleným shrnutím dosavadních teoretických 
poznatků fenoménu tvořivosti v předmětu výtvarná výchova a empirickým výzkumem, 
mapujícím názory učitelů výtvarné výchovy na současnou  teorii a praxi konceptu 
tvořivosti ve výtvarné výchově.
   Autor prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce  a splnil požadavky standardně 
kladené na disertační práce v daném oboru. 

V Brně 29.5.2012                                               doc. PhDr. L.Joanidis
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