
POSUDEK 

diplomové práce Pavlíny Čapkové "Psychologie zrakového vnímání 

Vnímání tvaru v architektonickém kontextu" 

Práce byla předložena v celkovém rozsahu 1 04 str. textu včetně souhrnu 

v angličtině, 3 str. soupisu použité literatury a 24 str. příloh, zahrnujících přehled 

demografických charakteristik souborů respondentů, přehledy výsledků, ukázky 

podnětového materiálu, průměrné reakční doby atd. 

Text práce je členěn to dvou hlavních částí, teoretické a experimentální, teoretická 

část se skládá z pěti kapitol, z nichž první je věnována obecnému vymezené pojmu 

percepce, druhá a třetí otázkám zrakové percepce a významným relevantním 

teoriím, čtvrtá současným teoriím a modelům zrakové percepce a pátá přechází od 

teorií zrakové percepce tvaru k otázkám hodnocení vnímaných podnětů, otázkám 

studia individuálních rozdílů, konceptu "dobrého tvaru" v psychologii až k teorii 

architektury ve vztahu k vnímání tvarů v prostředí. 

V experimentální části je její úvodní, celkově šestá kapitola věnována výkladu 

východisek experimentů, sedmá kapitola popisuje metodiku včetně souboru 

respondentů, podnětového materiálu a průběhu realizace experimentů, osmá 

kapitola představuje výsledky výzkumu a devátá předkládá závěry práce. 

Práce je sepsána velmi pečlivě, dobrou češtinou a autorka, graduovaná 

architektka, je do problematiky vnímání v tomto referenčním rámci velmi dobře 

zasvěcena. Použitá literatura je hodnotitelná jako relevantní problému, zachycuje 

významné trendy v oboru, i když novějších publikací,vydaných po roce 2000, je 

v práci citovaných pouze 7 a práce, publikované v odborných časopisech, jsou 

v diplomové práci uvedeny (bez ohledu na rok vydání) pouze dvě. 

V práci postrádám pasáž o apercepci, jež by mohla ve vnímání architektonických 

děl sehrávat významnou roli (viz též závěrečné poznámky, týkající se hodnocení 

vlastních voleb respondenty). 

V experimentální části diplomové práce oceňuji použitou kombinaci kvantitativního 

a kvalitativního hodnocení podnětového materiálu. K omezení tvarů podnětových 

figur, resp. jejich pravoúhlovému založení, lze ovšem vznést námitku, týkající se 

možnosti vnímání jiných úhlů a tvarů založených na obloucích, v architektuře 

běžných, jako tvarů "stejně", či dokonce "více dobrých", jako (než) pravoúhelníky -

zvl. s přihlédnutím k autorčině konstatování na str. 93, že " ... při hodnocení tvaru 



používáme několik měřítek a jednoduchost. .. nebo symetrie jsou jen jedněmi z nich". 

Dalším problémem jsou interpretace vlastních voleb respondentů, uvádějící na str. 97 

jako významné okolnosti voleb jednak vnímanou potřebu širšího kontextu 

percipovaného materiálu, jednak uvědomovaný vliv předchozí zkušenosti a vědomí 

potenciálně zcela odlišné volby v budoucnosti. 

Vlastní zpracování experimentální části práce hodnotím jako zdařilé a pečlivé, 

s bohatou dokumentací. Diskuse sice není v práci obsažena jako samostatná 

kapitola, fakticky je však realizována v pasážích, popisujících výsledky. 

Celkově lze konstatovat, že posuzovaná diplomová práce splňuje požadavky 

kladené na tento typ prací a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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