
Ing. arch. Čapková Pavlína: Psychologie zrakového vnímání. Vnímání tvaru 

v architektonickém kontextu. 

Iposudek vedoucího práce! 

Práce těží ze vzdělání autorky ve dvou oborech, neboť absolvovala jednak studium 

architektury, a dále prošla jednooborovou psycho~ogickou průpravou. Tematicky je práce 

inspirována architektonickými kompozicemi, které jsou spjaty s tvarováním prostoru a hmoty. 

Témaje zpracováno jak teoreticky, tak empiricko experimentálně. V teoretické části práce 

těží z psychologických koncepcí zrakové percepce, zejména informačního paradigmatu, a 

dále z koncepce tzv. dobrého tvaru v psychologii, estetice a architektuře. Z důvodu 

zvládnutelnosti se práce zaměřila na pravoúhlé tvary a kompozice, jaké lze nalézt 

v architektonických formách. 

Teoretická část práce strukturovaná do pěti kapitol postupuje od psychologie percepce 

ke zrakovému vnímání. Z významných teorií zrakové percepce jsou připomenuty 

strukturalismus, gestaltismus, ekologická optika, konstruktivismus a přístup zaměřený na 

zpracování informací. Podrobněji je uvedena současná obecná teorie zrakové percepce silně 

vycházející z informačního paradigmatu (počítačová metafora). Oprávněně je větší pozornost 

věnována koncepci Davida Marra jak co do úrovní popisu zpracování zrakové informace 

(výpočetní, algoritmická, implementační), tak úrovní reprezentace obrazu (primární skica, dvě 

a půl D, plný 3D model). Organicky propojeně je zohledněno velmi kvalitní podání 

problematiky zrakového vnímání S. Palmerem v jejich podstatných stránkách (obecné 

vymezení, fyziologická stránka, evoluční, konstruktivní, modelová, anticipační). Načrtnut je 

problém percepce jako rozpoznávání významů a řešen je vztah percepce a kognice, pozornosti 

a vědomí. Z hlediska fází jsou v návaznosti na sítnicový obraz popsány fáze obrazová, 

povrchová, objektová a kategoriální. Uvedena jsou i vjemová schémata a percepční cyklus. 

Závěrečná kapitola teoretické části je věnována hlavní oblasti zájmu práce - teorii zrakové 

percepce tvaru. Tvar je podrobněji analyzován co do hranic (obrysu), os a proporcí. 

Sledovány jsou teoretické průniky psychologických koncepcí s estetikou proporcí včetně 

matematické estetiky proporcí, správně je zahrnuta experimentální psychologie vnímání 

proporcí. Poznatkově jsou využity přínosy tvarové psychologie v této oblasti. Vyústěním 

teoretické části jsou speciálnější partie jednak věnované psychologii estetického vnímání, 

konceptu dobrého tvaru v psychologii z pohledu gestalt psychologie, informační teorii 

dobrého tvaru, Garnerově teorii, teorii symetry groups, a dále teorii architektury se zaměřením 



na vnímání tvarů v prostředí, kde j sou zpracovány teorie tvarových vzorců N. J. Habrakena a 

teorie vizuální formy M. L. Padró. Celkově lze teoretickou část hodnotit jako kvalitní. 

Empirická část práce organicky výborně navazuje na část teoretickou a je výsledkem 

přípravy, provedení a zpracování výsledků po náležitých přípravách uvážlivě pojatého 

experimentu zaměřeného na některé aspekty vizuálního vnímání tvaru. Respondenti byli 

konfrontováni s předem připravenou sadou přesn~ definovaných obrazců, tvarů a byli vedeni 

k výběru těch, které preferují s ohledem na "dobrý" tvar. Experiment byl realizován ve dvou 

vzájemně se doplňujících částech - kvantitativní a kvalitativní. Pro účel počítačového 

provedení experimentu autorka vytvořila původní program pro jeho řízení, prezentaci podnětů 

a registraci odpovědí včetně přenosu dat do externího excelového souboru (programový kód 

aplikace je přílohou předložené práce). Experiment prošel předvýzkumnou fází (7 

respondentů), fází výzkumnou (61 osob) a výběrovým retestem. Podnětový materiál je dobře 

teoreticky zakotvený a formulované hypotézy lze hodnotit jako vhodné a obsahově propojené. 

Zpracování dat je provedeno pečlivě a přineslo soubor poznatků ke sledovanému tématu a 

vytváří velmi vhodný základ pro případné navazující experimenty. Hodnotné je zařazení 

retestu u 8 osob ze souboru, jež umožnilo vyváženější reflexi prováděné práce. Závěr je 

kvalitně zpracován a oceňuji solidní zpracování nadstandardního English Summary. Literární 

zázemí práce je kvalitní a perfektní je zpracování příloh, zejména podnětového materiálu 

s ohledem na tvarové definice a uvedení programového kódu. Práce důstojně navazuje na 

tvořivý vklad Dr. Miluše Sedlákové do oblasti styku psychologie a architektury. 

Vybrané výsledky práce po zapracování případných zpětných vazeb z obhajoby 

doporučuji publikovat v odborném časopise. 

Závěr: Doporučuji práci Ing. arch. Pavlíny ČAPKOVÉ k obhajobě. 
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V Praze dne 5.5.2006 PhDr. Pavel UHLÁŘ 


