
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Filozofická fakulta 

Katedra psychologie 
 

 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Hana Zejdová 
 

Kreativita ve vizuální umělecké tvorbě 

Creativity in Visial Arts 

 

 

 

 

Praha 2015                             Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na tomto místě bych ráda poděkovala svému vedoucímu diplomové práce prof. 

PhDr. Jiřímu Šípkovi, CSc., Ph.D. za vřelý přístup a ochotu při vedení mé diplomové 

práce, za podnětné a cenné rady během společných konzultací a za rychlou komunikaci  

a zpětnou vazbu skrze email. Velmi také děkuji za volnost ve zpracování tématu, díky 

které psaní diplomové práce nebylo pouze náročné, ale zároveň příjemné a zábavné.  

 

 Ráda bych dále poděkovala všem respondentům srovnávací skupiny za to,  

že i přes značnou délku dotazníku LMI, mi věnovali kus svého volného času a ochotně 

dotazník vyplnili. Stejné díky patří také uměleckým malířům a výtvarníkům za jejich 

čas. A zvláště děkuji těm umělcům, kteří se mnou byli osobně v kontaktu a kteří mi 

pomáhali a zpřístupnili mi další respondenty z oblasti umění.  

 

 V závěru, avšak neméně významně, bych chtěla poděkovat svým přátelům,  

za jejich pomoc, dobré rady a povzbuzení. A zvláštní díky patří mé rodině, mamce, 

taťkovi a sestře, bez jejichž bezmezné podpory by tato práce jen těžko vznikla. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala 

všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného 

vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne 2. 4. 2015      

       .......................................................  

          Hana Zejdová 



  

Abstrakt 

 Motivace se jeví jako jedna z významných proměnných, která se podílí na 

kreativitě jedince. Může kreativitě přispět jak pozitivně, tak jaké na ni mít negativní dopad. 

Rozhodli jsme se vybraným způsobem nahlédnout na motivaci výtvarníků a zamyslet se 

nad tím, jestli kontakt s uměním může do určití míry hrát v jejich osobnostním profilu svou 

roli. V teoretické části se prvně zabýváme vymezením umění, jeho druhy a psychologií 

umění. Dále hovoříme o uměleckém díle jako o produktu umělecké tvorby, popisujeme 

strukturu osobnosti a konkrétně osobnost autorů uměleckých děl. Nastiňujeme spletitost 

kreativity jako fenoménu. Závěrem se zaměřujeme na motivaci v sociální psychologii 

kreativity. Záměrem této diplomové práce je zmapovat pomocí Dotazníku motivace  

k výkonu LMI vybrané psychosociální osobnostní rysy výtvarníků a podívat se na to, zda 

se významně liší od osobnostních rysů srovnávací skupiny „neumělců” s ekonomickým 

zaměřením (n=63). Ve shodě se studiemi v oblasti kreativity se ukázalo, že výtvarníci 

oproti neumělcům významně výše skórovali na škálách flow, hrdost na výkon  

a samostatnost. V protikladu k výsledkům studií zabývajících se kreativitou všeobecně 

u lidí, naše výsledky ukázaly, že výtvarníci jsou více soutěživí oproti neumělcům. 

Angažovanost, preference obtížnosti, orientace na status, ale překvapivě také internalita  

a flexibilita se u výtvarníků a srovnávací skupiny od sebe významně nelišily. Naše 

výsledky se mimo jiné přiklánějí k hypotéze o existenci více druhů kreativity a poukazují 

na možnou roli přítomnosti umění v životě člověka.  
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Abstract 
 

Motivation seems to be one of the important variables which might have an effect on 

creativity. It can have a positive but also a negative impact on creativity. In this thesis 

motivations of fine artists are examined and the extent to which art might effect 

personality profile of fine artists is considered. In theoretical part, firstly, art, forms  

of art and the psychology of art are defined. Further artwork as a product of artistic 

process, structure of personality and specifically the personality of fine artists are 

described. A complexity of creativity as a phenomenon is presented. Finally 

motivation from the social psychology of creativity point of view is explained. The aim 

of this master thesis is to examine certain psychosocial personality traits of fine 

artists by the Achievement Motivation Inventory LMI and discovered whether there 

are significant differences in personality traits of fine artists and control group  

of "non-artists" interested in economy and business (n=63). Our results support the 

foreign studies results and indicate that artists score significantly higher in Flow, 

Pride in Productivity and Independence. Contrary to foreign studies results examine 

creativity in people generally, our results suggest that fine artists score significantly 

higher in Competitiveness than non-artists. There were no differences in scores 

between fine artists and non-artists in Engagement, Preference for difficult tasks, Status 

Orientation, but surprisingly there were also no differences in Internality  

and Flexibility. Our results support the hypothesis that creativity might be domain-

specific and refer to a possible importance of presence of art in person's life.  
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4P osobnost, proces, produkt a prostředí 

16PF  Cattellův šestnácti faktorový osobnostní dotazník 
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BICB Biographical Inventory of Creative Behaviors 
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Úvod 

 

 Umění provází člověka od samotného počátku lidstva. Je nedílnou součástí 

jeho života. Umění není jen příjemným koníčkem či způsobem odpočinku, má v životě 

člověka i svůj hlubší význam. Více či méně si uvědomujeme, že umění na nás působí, 

dokáže rozšířit naše hranice nazírání a povznáší nás na zcela novou rovinu náhledu, 

jak na sebe sama, tak na svět. Zvláštní působení umění se využívá například  

v arteterapii, kdy umění je prostředkem, cestou k poznání nás samotných. Umění je 

mocnějším nástrojem, než si někdy můžeme uvědomovat. Lidé vystaveni umění jsou 

něčím odlišní. Umění, skrze své působení, může člověka přetvářet a pozměňovat jej  

i na hlubší rovině jeho osobnostních rysů (Hlavsa, 1986). A kde jinde bychom mohli 

hledat sílu umění, než mezi lidmi, kteří svůj život umění zasvětili, a tedy umělci 

samotnými?  

 

 Jak je již z názvu patrné, v této práci se zabýváme kreativitou, přesněji 

osobností kreativních jedinců, výtvarníků. Kreativita je velmi komplexní fenomén,  

je kombinací kognitivních i osobnostních proměnných (Urban, Jellen, & Kováč, 2003). 

Jednu z velmi důležitých složek kreativity člověka, je však také jeho motivace. Jak 

vnitřní, tak vnější motivace bývají v jisté míře formovány sociálním prostředím 

(Amabile, 1996). A právě psychosociální rysy výtvarníků související s motivací jsou 

ty, na které se v této práci zaměřujeme. V českém prostředí se můžeme setkat jak  

s pojmem kreativita, tak s pojmem tvořivost, chtěli bychom tedy hned ze začátku 

upřesnit, že v průběhu celé práce s oběma pojmy pracujeme jako se synonymy  

a chceme jimi sdělit tentýž význam. 

 

 Název této diplomové práce - Kreativita ve vizuální umělecké tvorbě - 

odkazuje na poměrně široké téma; odpovídá to tomu, jak se náš výzkumný záměr 

postupně vyvíjel a posouval. Našim původním záměrem, s ohledem na současné 

zahraniční studie, bylo nahlédnout na kreativitu jako na specifický jev v konkrétních 

oblastech, ve kterých je kreativity zapotřebí. Za pomocí zahraničních sebe-

posuzovacích dotazníků kreativity CAQ (Creative Achievement Questionnaire) 

(Carson, Peterson, & Higgins, 2005) a CDQ (Creativity Domain Questionnaire) 
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(Kaufman, 2006) jsme provedli pilotní studii. Bohužel se nám ukázalo, že dotazník v 

jeho anglické podobě není možné pouze přeložit, ale bylo by jej zapotřebí  

i přizpůsobit na české prostředí. A tím bychom se od psychologie umělců odklonili 

spíše k psychometrii. Byli jsme tedy nuceni od tohoto tématu částečně upustit, ale 

neodklonili jsme se od něj úplně. Zůstali jsme u sebeposuzovacího dotazníků, jako 

metodě přístupu ke kreativitě, ale posunuli jsme se do oblasti sociální psychologie 

kreativity a motivace jako jedné z jejich důležitých proměnných. Za tímto účelem jsme 

si vybrali dotazník Motivace k výkonu LMI (Schuler & Prochaska, 2003)1 a s jeho 

pomocí jsme se rozhodli zmapovat osobnostní rysy umělců, konkrétně výtvarníků, a 

podívat se, jestli se nějakým způsobem liší od osobnostního profilu srovnávací 

skupiny „neumělců”. A pokud ano, může právě umění v určité míře hrát v této 

odlišnosti svou roli? 

 

 Teoretická část obsahuje pět kapitol, skrze které se témata vyvíjí od 

obecnějších až ke konkrétním přímo souvisejícím s dotazníkem LMI. První kapitola je 

věnována fenoménu umění. Vymezujeme, co si pod pojmem umění jednotliví autoři 

představují, s jakými druhy umění se můžeme setkat, jak se k umění přistupuje a jak 

se s ním pracuje v psychologii. V druhé kapitole jsou konkrétněji popsaní činitelé 

tvůrčího procesu, tedy umělecké dílo a osobnost autora. Třetí kapitola je zaměřená na 

osobnost z pohledu psychologie. Vysvětlujeme v ní strukturu osobnosti, osobnostní 

vlastnosti a zařazujeme do celku i motivaci, kterou dále rozvineme v poslední kapitole 

teoretické části. Získání náhledu na strukturu osobnosti je zásadní v pochopení 

osobnostních rysů člověka a možného vnějšího působení na ně. Na konci kapitoly 

uvádíme vybrané faktorové testy osobnosti, které se zaměřují na podobné rysy 

osobnosti. V závěru kapitoly čtenáře seznamujeme i s Dotazníkem motivace k výkonu 

LMI. Čtvrtá kapitola je věnována kreativitě, jejímu vymezení a způsobům zachycení. 

Dále zde představujeme spor o povaze kreativity a vybrané předpoklady, které  

s kreativitou souvisí. Poslední, pátá kapitola teoretické části je zaměřena na motivaci 

z pohledu sociální psychologie kreativity. Popisujeme zde také vybrané osobnostní 

rysy, které se objevují v dotazníku LMI a propojujeme je s poznatky obecně  

o kreativitě a konkrétně o tvořivé osobnosti a kreativní tvorbě výtvarníků. 

 

                                                 
1 Česká verze - překlad a úprava Simona Hoskovcová, vydalo Testcentrum v roce 2003. 
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 V empirické části této práce předkládáme výzkum, jehož cílem je zmapovat 

vybrané osobnostní vlastnosti výtvarníků, jakožto lidí, u kterých se předpokládá vyšší 

míra kreativity. Osobnostní vlastnosti výtvarníků se snažíme zachytit pomocí 

dotazníku LMI a následně je porovnat s osobnostními vlastnosti neumělců. Konkrétně 

nás zajímá, zdali se výtvarníci budou od neumělců lišit v angažovanosti, flexibilitě, 

flow, internalitě, hrdosti na výkon, preferenci obtížnosti, samostatnosti, orientaci  

na status a soutěživosti. Cílem práce je přispět alespoň částečně k celkovému 

pochopení psychologie umělců a role umění v jejich životech.  
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1. Umění 

 

 Následující kapitola pojednává o umění v jeho obecné rovině z psychologicko-

filozoficko-estetického hlediska. Nejdříve se podíváme, co to umění vlastně je, jak by 

se dalo definovat a utřídit. Každé umělecké dílo je nedílně spjato se svou funkcí, 

účelem. Ukážeme si tedy, že ani účel uměleckých děl není úplně jednoznačný  

a neměnný. V závěru kapitoly si více řekneme o tom, jak se s uměním pracuje čistě v 

rámci psychologie. Touto relativně obecnou kapitolou jsme diplomovou práci 

otevřeli, neboť nám přijde důležité, vyjasnit některé pojmy, se kterými budeme 

později pracovat. Také bychom chtěli poukázat, jak nejednoduché otázky umění  

a významu uměleckých děl jsou. Umění je s lidským životem neoddělitelně spjaté.  

Provází jej v jeho celém průběhu. V psychologii je umění mocným nástrojem, který 

nevtíravou formou pomáhá uvědomovat si souvislosti v našem životě a obohacuje jej, 

a svým způsobem i přetváří. V této práci se zaměřujeme na osobnostní rysy výtvar-

níků, kteří svůj život umění zasvěcují, a tedy je nezbytné něco si o umění blíže říci. 

  

1.1 O umění 

 Umění je důležitou součástí lidského života. První dochované ukázky umění 

můžeme vidět již na jeskynních nástěnných malbách primitivních národů. Samotný 

vznik umění však není možné přesně časově zařadit. Johnson píše, že „umění vzniklo 

nejen dříve než písmo, ale nejspíš dokonce dříve než strukturovaná řeč, že bylo velmi 

úzce spjato s instinktem velícím člověku vytvářet hierarchizované společenství, díky 

němuž vůbec vznikla lidská společnost, a že tudíž bylo odnepaměti nezbytným 

předpokladem lidské spokojenosti” (2006, p. 13). Umění se zdá být „nezbytným 

kultivačním procesem” (Šípek, 2010a, p. 24). Z psychologického hlediska může mít 

moc pozměnit kvalitu života člověka. 

 

 Stejně jako není umění omezeno časem, není ani svazováno místem. 

Prostupuje skrze všechny národy bez ohledu na jejich lokaci a vyspělost. Ekonomické, 

sociální či klimatické podmínky mohou vznik umění pouze umírnit či více podpořit, 

samotná příčina touhy a „nutkání" ke tvorbě se nám může zdát být hluboce 

zakořeněno v člověku samém. 
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 Když se řekne umění, většina lidí si pod tímto pojmem automaticky dokáže 

něco vybavit. Jak však poskládat do slov to, co si v mysli dovedeme bez potíží 

představit? Je nesnadné definovat, co to umění vlastně je. Někteří autoři se dokonce 

přiklání k tomu, že umění vůbec neexistuje (Gombrich, 2003), či že není možné 

jednoznačně vysvětlit, co umění je a co nikoliv (Mukařovský, 1936). 

 

 Prvotní účel, za kterým umění či umělecké dílo vzniklo, se může postupně  

s ohledem na čas a dobu posouvat nebo úplně měnit. Umění může mít smysl 

sebevyjadřovací, estetický, edukativní, komunikační, léčebný a mnoho dalších. Jak je 

možné vidět, jeho význam v životě člověka je zásadní. Štech se přikláněl k umění spíše 

jako ke způsobu sebevyjádření. „Umění roste především z potřeby vysloviti se, říci, 

stvořiti a nikoliv z nutnosti hledati, poznati, objeviti. Není tu nejisté nevím,  

ale přesvědčené musím, které žene člověka, aniž ví proč” (1946, p. 27). Proti tomuto 

tvrzení stojí Goodman (1996), který říká, že umění by se mělo považovat  

za rovnocenné vědě, neboť spočívá v objevování, vytváření a šíření lidského vědění  

a porozumění. K témuž názoru, že věda a umění jsou spolu více provázané, než se na 

první pohled může zdát, dospěl již dříve Mejlach (1974). Dodává, že dokonce  

i Einstein čerpal svou inspiraci z umění, zejména z prací Dostojevského. Ve kterých 

hledal jednotu těchto dvou světů. Dostojevský dokázal narušit mechanické vnímání 

světa a skládat doposud rigidně vnímané zákonitosti do nových a nečekaných 

souvislostí (Mejlach, 1974).  

 

 Třebaže pojem umění (Art) je tak hojně rozšířený, je možné vidět, že není 

vůbec snadné jej nějak celistvě uchopit, opracovat jej tak, aby obsáhl celou svou 

potenciální šíři. Mnoho autorů, jak tomu tak často bývá, se ve snaze zpřítomnit  

a zreálním tento abstraktní pojem, pokouší umění definovat a klasifikovat. Dále pak 

vyhranit jej vůči tomu, co pod umění již nespadá nebo by spadat, dle jejich 

filozofického smýšlení a estetického cítění, nemělo.  
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1.2 Vymezení umění a jeho druhy 

 V literatuře se můžeme setkat s nepřeberným množstvím třídění umění. 

Některá jsou zaměřena na umělecký projev, jiná vycházejí z použitého materiálu, 

další z rovin abstrakce umění atd. Některé umělecké styly a směry se navzájem 

překrývají a lze je tedy rozlišovat podle jejich různých vlastností. Za všechny uvádíme 

níže pouze úzký výběr některých ze základních klasifikací. 

 

 Jedním z primárních dělení umění, se kterým je možné se setkat, je dělení na 

umění výtvarné, hudební, taneční, literární a dramatické. Tyto vytvořené kategorie 

dále obsahují více specializované podkategorie. Jednotlivé typy umění však není 

možné striktně dělit či přiřadit do jedné ze zmíněných kolonek, protože zvlášť se 

vznikem multimediální tvorby se jednotlivé prvky umění dají kombinovat a vytvářejí 

tak zcela nové celky. Toto třídění je úzce spjato s materiálem jako prostředkem  

k vyjádření (Kulka, 2008). 

 

 Další třídění, tj. na umění volné a užité, vychází zejména ze svého cíle, funkce  

a účelu, za kterým bylo vytvořeno. Volné umění je prostředkem autora k sebe-

vyjádření, ke komunikaci s divákem skrze estetickou stránku díla. Oproti tomu užité 

umění se vyznačuje svou praktickou použitelností v běžném životě. V této práci se 

bude hovořit převážně o umění výtvarném, pod které dle literatury náleží 

„výtvarného umění, malířství, grafika, plastika, tapiserie, fotografie aj., volně je sem 

možno zařadit i architekturu” (Kulka, 2008, p. 19).  

 

 Vedle často zmiňovaných třídění se můžeme v psychologii setkat také  

s klasifikací umění dle smyslových center, skrze které jsou informace získávány. 

Malířství se řadí do umění vizuálního, hudba do umění auditivního, dramatická 

tvorba do umění syntetického. Pro přesnější umístění lze připojit haptiku a kinetiku; 

konkrétně např. sochařství by se dalo vyjádřit jako umění hapticko-vizuální (Kulka, 

2008). Monaco (2004) přišel s jiným způsobem, jak umění zpřehlednit, a to roz-

vrstvit jej podle stupně jeho abstrakce. Jednotlivé typy umění rozřadil do šesti 

kategorií, jimiž je umění praktické, environmentální, obrazové, dramatické, narativní 

a hudební. 
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                     Tab. 1. Monacova klasifikace umění podle stupně abstrakce. 
  

 Jak jsme již uvedli na začátku této kapitoly, je nesnadné a dle některých autorů 

(Mukařovský, 1936; Gombrich, 2003) i nemožné říci, co umění vlastně je a zda-li 

vůbec něco jako umění s velkým „U” existuje (Gombrich, 2003). To však nebrání 

jiným se o obecné nebo částečné definování umění alespoň pokusit.  Takovýchto 

definic je možné najít nepřeberně mnoho. V této podkapitole se nesnažíme podat 

ucelený přehled vymezení umění, spíše je naší snahou ukázat čtenáři, jak nelehké je 

zachytit rozsáhlou oblast, která by mohla pod pojem umění, jak jej běžně subjektivně 

chápeme, spadat. Velmi často definice umění vychází buď z vlastností uměleckého 

díla anebo ze samotné tvorby, činnosti autora. Z historického hlediska je taktéž 

nelehké pojem umění ustálit, aby jej bylo možné nějakým způsobem definovat. Neboť 

v průřezu dějin se umění vyvíjelo a měnilo a na různých místech a v různé době si pod 

ním lidé představovali něco zcela jiného (Gombrich, 2003). Kulka (2008) říká, že až  

s romantismem se umění přiblížilo tomu, jak jej chápeme dnes.   

 

 Jedna z přiléhavých definic, se kterou přišel George Dickie, vychází z tzv. 

institucionální teorie a je spjatá se sociologií umění. Jejím předpokladem je, že „to, co 

je pokládáno za umělecké dílo, se s časem a místem může měnit” (Graham, 2004,  

p. 210). Tedy že artefakt je označován za umělecké dílo tehdy, je-li takto přijímán 

veřejností a zejména uměleckými kritiky, kteří mnohdy udávají směr, kterým se 

vnímání děl laiky i odbornou veřejností ubírá. S metodou posouzení výtvorů kritiky či 

profesionály z dané oblasti pracuje v sociální psychologii např. Amabile (1996), jak si 

později ukážeme. Tato definice má oproti mnohým ostatním výhodu v tom, že je vždy 



 18 

závislá na daném „uměleckém” dílu. Nestane se tedy, že by se teorie s vnímáním díla 

rozcházela (Graham, 2004). 

 
 Šlédr (1991) oproti Dickiemu nestaví výklad umění na základě uměleckého 

díla, ale upřednostňuje tvorbu, přesněji teorii činnosti jako důležitou složku pro vznik  

a vymezení umění. Tuto myšlenku podporoval již Thomson (1979), který 

předpokládal, že podstatou umění byla pracovní činnost a umění se z ní postupem 

času vyspecifikovalo a vznikla tak samostatná umělecká činnost. Zábrana hovoří o 

dalším autorovi, který spojuje umění s činností a tím je Spencer (Zábrara, 1970), v 

jeho případě vznik umění je úzce svázán s hrou, s potřebou uvolnit přebytečnou 

energii v těle. Umění tedy může mít jistý psychohygienický účinek.   

 

 Definice umění jsou velmi často vázány na funkci, kterou umění, umělecké dílo, 

zastává a naplňuje. Jednou z důležitých funkcí umění je zprostředkování komunikace 

mezi autorem a publikem. Přenos informace, která není verbálně zakódovaná,  

ale souvisí s emočním prožíváním autora a jeho záměrem předat svou „vizi” divákům. 

Tolstoj vnímal umění jako komunikací pomocí emocí a definoval umění následovně: 

„Umění je lidská činnost, při níž jeden člověk pomocí určitých vnějších znaků vědomě 

přenáší na jiné lidi pocity, které zakusil, a jiní lidé se jimi nakazí a prožívají je” 

(Tolstoj, 1990, p. 52). Kulka ve své definici umění využívá emočního náboje a popisuje 

umění jako „prostředek zobrazování zážitků v esteticky uspořádaných tvarech” 

(Kulka, 2008, p. 18). Pohled na umělecké dílo vzbuzuje v člověku emoce a spouští 

různé asociace spojené s prožitky. Může mít tedy katarzní účinek a s tím se pracuje 

kupříkladu v arteterapii a artefiletice (Šicková-Fabrici, 2008). 

 

 Následně předkládáme výčet dalších definic umění, na které je možno  

v literatuře narazit. Často se vymezení umění prolíná s jeho smyslem, účelem. 

Definice uvádíme jako příklad toho, jak odlišně může být na umění nahlíženo. Také je 

možné vidět, že málokteré z vymezení se snaží uchopit umění jako celek. Jednotliví 

autoři spíše přispívají rybkami do moře umění.  

 

Munro (1951) ve své knize uvádí výčet definic umění následujících autorů: 

 Parker: 3 hlavní koncepty umění jsou imitace, imaginace a exprese. 
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 Tolstoj: definice umění je postavena na základě vyjadřování a  

             komunikace pomocí emocí. 

 Nickelman: zákon a účel veškerého umění je pouze krása. 

 Shiller, Kant: cílem umění je krása a potěcha bez praktického užití. 

 Darwin, Spencer, Schiller: umění vzniká na základě sexuálního pudu a  

             hry. 

 

Dále uvádíme definice umění jiných autorů, jak je ve své knize uvedl Šlédr (1991,  

p. 18-19).  

 Vodička: Umění je „obrazem obrazu” - totiž výrazem dokonalosti věcí,  

              jež je sama výrazem dokonalosti svého Tvůrce. 

 Stevenson: Umění je prohlášení vztahu mezi člověkem a světem. 

 Begiašvili: Umění je emotivní poznání: věci pro nás emotivně neznámé se 

 stávají emotivně známými a zároveň získávají určité ohodnocení 

 Chalupecký: Smyslem a záměrem umění není nic jiného než každodenní, 

 úděsné a slavné drama člověka a skutečnosti; drama záhady čelící  

              zázraku. 

 Vygotskij: Umění je nejsilnějším prostředkem nejúčelnějších a 

 nejzávažnějších výbojů nervové energie. 

 Freud: Umění je v zásadě kompenzací potlačených (nevědomých) tužeb. 

 Richards: Umění je zvláštní druh komunikace. 

 Mukařovský: Funkcí umění je vytvářet novou skutečnost, nový podklad 

 nového jednání, nových činů. 

 Rappoport: Úkolem umění je formování plnohodnotné sociální bytosti. 

 Heidegger: Umělecké dílo nepoukazuje jako znak na nějaký význam  

             mimo sebe, ale spočívá v sobě samém, je událostí, která otevírá svět   

 

 Anebo třeba Viewegh (1999, p. 52) dle něj „Umění je specifický, historicky, 

civilizačně a kulturně podmíněný jev, vyplývající ze zcela zvláštního osvojování 

skutečnosti člověkem”. 

 

 Závěrem by se snad dalo říci, že přes velké množství definic, žádná z nich nemá 

a ani nemůže mít ambici být tou jedinou a konečnou. Protože jak říká Kulka (2008), 
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umění se neustále vyvíjí a není možné říci, kam přesně bude směřovat ani jak se bude 

v čase obměňovat, nelze ani zaručit, že současné styly nezaniknou a nenahradí je jiné 

umělecké druhy.   

 

1.3 Funkce umění 

 Pojem funkce, pochází z latinského slova „functio”, které znamená činnost, 

konání, úkon. Funkce bývá často spjatá se strukturou. Pokud struktura odkazuje na 

vnitřní složité vlastnosti celku, artefaktu, tak funkce udává, jak se celek bude 

projevovat navenek (Kulka, 2008). Kulka (2008) hovoří o dvou rovinách, o funkcích 

hlavních, které jsou dá se říci samostatné, může jimi být např. funkce sebevyjadřovací, 

seberealizační, poznávací atd. a o funkcích vedlejších, které se mezi sebou mohou 

vzájemně prolínat jako např. funkce léčebná, terapeutická, reklamní apod.  

 

 Funkce umění často vychází z jeho účelnosti. Šindelář poukazuje, že „funkční je 

to, co je praktické” (1969, p. 226). Teoreticky by podle něj bylo možné rozlišit dvě 

oblasti, jednu účelovou, praktickou a druhou mimopraktickou, kam by spadalo umění. 

S ohledem na historii se však ukazuje, že umění je také funkční, neboť zpětně dokáže 

působit na kulturu (Šindelář, 1969). Historicky je možné sledovat, že funkce, tedy 

účelnost umění, není kvalita, která by byla časově stálá. Tak jako se vyvíjí a mění 

vnímání samotného uměleckého díla, vyvíjí a mění se i jeho zacílenost či záměr, účel 

(Kulka, 2008). Fukač a Poledňák (1979) hovoří o tom, že v současné době může 

existovat dokonce až sto funkcí, kterými může umění disponovat.  

 

 V následujících odstavcích uvedeme jen některé možné ukázky toho, jak 

vybraní autoři vnímají funkci, účel, který může umění mít. Jak již bylo výše zmíněno, 

umění zahrnuje velmi rozsáhlou oblast. Záleží na pohledu, ze kterého bude na 

účelnost celku nahlíženo, a není ani vyloučeno, že dílo nebude mít funkcí několik,  

anebo že budou jedna do druhé vzájemně přecházet. Jedno z obecných dělení funkcí 

umění můžeme najít u Kulky (2008), který rozlišil jednotlivé funkční úrovně umění 

následovně: 

 Funkce biologická: projevuje se ve stimulaci smyslových orgánů a následné. 

 fyziologické reakci organismu. 
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 Funkce psychologická: zahrnuje nejširší škálu projevů, mezi nimi funkci

 kognitivní, poznávací, expresivní, emočně motivační a psychoterapeutickou. 

 Funkce sociální: umění je prostředkem mezilidské komunikace.  

 Funkce ekonomická: umění je prostředkem směnného obchodu.  

 Funkce kulturní a duchovní: náleží zde také funkce dekorativní a estetická.  

 

 V průběhu dějin vedla potřeba autora tvořit k tomu, že se vyjasnily i funkce 

umění, které souvisí s životem člověka ve společnosti. Šindelář (1969, p. 229) tyto 

funkce charakterizoval následovně: 

 a/ třídně hieratická (egyptská chrámová architektura, trůny) 

 b/ náboženská, mytologická a magická (všechno umění sloužící    

              náboženským úkonům nebo šíření určité víry) 

              c/ reprezentační (fresky, skleníky a vitríny, bohatý nábytek) 

              d/ glorifikační (gobelín, socha, speciální stavby, jako mauzolea,    

              pomníky) 

              e/ dekorativní (gobelín, ornament, část abstraktního umění) 

              f/ regenerační a zábavní (zahradnické umění, pavilóny, obrazy pro  

              potěšení, grotty, grotesky) 

              g/ pracovní (ornament na nástrojích, tvar nářadí a strojů, pracovní    

              prostředí) 

              h/ biologické a ochranné (tvorba obydlí a jeho provozů)  

 

1.4 Umění jako předmět zájmu psychologie  

 Teoretický zájem o umění se objevuje již v antickém Řecku. Zmínky o umění 

můžeme najít například v Platónových spisech. Jeho přístup k umění však nebyl 

jednoznačný. Umění podle něj vzbuzovalo vášně a ty vedly k zatemnění racionálního 

uvažování. Částečně k teorii umění přispěl také Platónův žák Aristoteles, který 

vyzdvihoval jeho katarzní účinek (Viewegh, 1999). Postupně se vyčleňovaly  

a osamostatňovaly jednotlivé disciplíny, které se zabývají teoretickou stránkou 

umění, úvahami o něm a jeho reflexí. Mezi základní z nich se řadí estetika, filosofie 

umění, dějiny umění, dějiny kultury, sociologie umění a v neposlední řadě také 

psychologie umění. Jak lze v tohoto výčtu oborů vidět, na umění může být nahlíženo 

mnoha způsoby a každý z oborů umění uchopuje jinak a má odlišné metodologické 



 22 

přístupy. Z tohoto důvodu by mohlo být přínosné přistupovat k umění 

interdisciplinárně. Neboť poznatky získané jednotlivými uměnovědnými disciplínami 

samy o sobě mohou být limitované (Viewegh, 1999).   

 

 Psychologie umění jako aplikovaný vědní obor se osamostatnila společně  

se vznikem psychologie jako samostatné vědní disciplíny. Panují v ní tendence 

rozlišovat konkrétní specializace jako je psychologie umělecké literatury, psychologie 

výtvarného umění, psychologie hudby, filmu, tance atp. (Viewegh, 1999). Vývoj těchto 

oborů je ale dosti nerovnoměrný, zvláště obory jako psychologie nových medií a jí 

podobné jsou zatím v počátcích (Kulka, 2008). Psychologie umění není jedinou 

psychologickou disciplínou, která přispívá k poznatkům o umění, své místo zde 

zaujímají mimo jiné i psychologie osobnosti, pedagogická psychologie, klinická 

psychologie a sociální psychologie (Šlédr, 1991), která bude více rozvedena  

v jedné z nadcházejících kapitol této práce.  

 

 Otázky, které v psychologii umění vyvstávají, a které utváří její náplň, je možné 

roztřídit do několika větších okruhů. Jedno z témat psychologie umění, jenž bylo  

v ohnisku zájmu psychologů několik desítek let nazpátek, je nahlížení na umění  

z hlediska jeho tvorby. Ustálila se určitá struktura umělecké tvorby, která zahrnuje 

fázi preparace (příprava), inkubace (zrání), inspirace (vnuknutí), iluminace 

(osvícení), elaborace (vypracování), evaluace (hodnocení) a korekce (oprava)  

(Kulka, 2008). Přestože hlavní vlna zájmu o toto téma již polevila, proces umělecké 

tvořivosti stále není zcela probádán. Další téma, které se v psychologii umění objevuje 

je otázka struktury osobnosti autora a zda je možné nalézt odlišné osobnostní 

charakteristiky mezi autory děl a těmi, kteří se umění nevěnují. Záměrně jsme 

nepoužili slovo umělci, neboť tak jako není možné objasnit, co umění je a co už nikoli, 

odpověď na otázku kdo se dá považovat za umělce, a kdo sice tvoří, ale umělcem již 

není je velmi obtížná a spekulativní. O osobnosti autora díla nám také mohou hodně 

napovědět jeho umělecké projevy, „které ve své podstatě jsou zhuštěnou a tedy 

zvýrazněnou projekcí vnitřního života člověka, jeho objektivizací, a to ve specifické 

(umělecké, estetické) podobě” (Viewegh, 1999, p. 14). Osobnost autora je  

v psychologii umění často sledovaným jevem, oproti tomu osobnost pozorovatele, 

publika, osobnost vnímatele se prozatím nedočkala tak velkého zájmu. Vedle 
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umělecké tvorby jako procesu stojí umělecké dílo, jako výsledek autorova tvůrčího 

nasazení a na druhé straně jako předmět vnímání druhých (Kulka, 2008). Tato 

vzájemná provázanost umožňuje umění působit jak na samotného autora tak na 

pozorovatele díla. Díky tomu může umělecké dílo nabývat terapeutické funkce či mít 

ve větším měřítku až kulturně sociální vliv (Viewegh, 1999). 
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2. Činitelé v umění 

 

 Tato kapitola je věnována objektu a subjektu umění, resp. výtvarné tvorby. 

Hovoříme zde o uměleckém díle, jeho struktuře, provázanosti jeho jednotlivých složek a 

procesu, jehož je výsledkem. Druhá část je věnována obecně autorově osobnosti; mimo 

jiné charakteristikám a rysům osobnosti, které bývají s kreativitou spojovány. Naší snahou 

není podrobně zde osobnost autora výtvarných děl vylíčit. Na to se zaměříme v kapitole 

následující. V této části je našil cílem rozlišit mezi dílem a jeho autorem a ukázat jaké 

proměnné se v tomto procesu autorské tvorby a působení díla na jeho pozorovatele 

objevují. Uprostřed kapitoly je vložen přehled proměny funkce a podstaty výtvarného díla 

v průběhu dějin. Tato podkapitola není v otázce autorovy osobnosti tak zásadní. Vložili 

jsme ji zde spíše pro zajímavost a podkresluje obsah kapitoly předchozí a tedy to, že 

funkce uměleckého díla je s každým obdobím jiná, a tudíž umělecké dílo není jen 

autentickým projevem jeho autora. 

 

2.1 Objekt umělecké tvorby - umělecké dílo 

 „Umění - umělecké dílo - vzniká jako sen, okamžitě. Nemá v něm místo logika, 

protože jeho cílem není hledání příčin nějakého důsledku, ale vytvoření živého, 

uceleného výseku z kosmu. V umění všechno závisí na umělcově pozorovací 

schopnosti, všechno je v jeho osobnosti, v jeho vášních a pocitech” (Tolstoj, 1983,  

p. 20). V těchto pár větách Tolstoj velmi výstižně a prozíravě zachytil jednotlivé 

složky a proměnné, které se společně podílejí na zniku uměleckého díla, a které 

předurčují jeho unikátní charakter. 

 

 Pohledy na to, co umělecké dílo je a co není, se různí. Proti sobě stojí 

teoretikové s protichůdnými názory. Jedni říkají, že umělecké dílo jako takové je jen 

jedno, liší se pouze to, jak jej lidé na základě svých různých osobnostních dispozic 

vnímají. Druzí se přiklání k názoru, že umění je nespočetně mnoho v závislosti na 

počtu jeho recipientů (Kulka, 2008). Celková percepce uměleckého díla spočívá ve 

vnímání jeho hmotné, významové a obsahové složky. Aby mohlo být umělecké dílo 

plně „vstřebáno”, člověk potřebuje dílo svými smysly vnímat, prožít, zhodnotit  

a následně sám pro sebe jej pochopit (Šlédr, 1991). Jak již bylo zmíněno v předchozí 

kapitole, definovat funkci umění je vemni složité, zvláště proto, že je v čase nestálá.  
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V jednotlivých obdobích se lišily pohledy diváků, výtvarných kritiků i samotných 

malířů na to, co by výtvarné dílo mělo zobrazovat. Zda podstata díla spočívá v 

precizním napodobování skutečnosti či skutečnost je jen prostředkem k zobrazení 

autorova záměru. Co dělá obraz uměleckým dílem? Co jej odlišuje od toho, aby se  

z něj nestal kýč? Což je v podstatě zobrazení nedržící se přesně skutečnosti, ale jeho 

zvládnutí je často velmi propracované a detailní (Šlédr, 1991). Kde je ta hranice mezi 

zobrazováním skutečnosti a skutečností jako prostředkem k zobrazování? V průběhu 

dějin lze vypozorovat, jak se misky těchto vah vzájemně převažují a odpověď nikdy 

není jednoznačná a rozhodně není a ani nemůže být univerzální.  

 

 Proces umělecké tvorby může být v psychologii rozdělen na jednotlivé fáze, 

které se v jeho průběhu objevují. V prvním případě umělec cítí inspiraci, něco jej 

zaujme a stane se podnětem k tomu, že o věci začne více uvažovat, hrát si s ní. Vytváří 

se tak téma, námět. Dále nastává fáze plánování, prvního uchopování. Neúplné 

nápady jsou přeneseny na papír v podobě skic. Poté dochází k realizaci postupně se 

utvářejícího námětu. Teprve tehdy může být dílo vnímáno a hodnoceno. Teprve tehdy 

může dojít k "estetické responzi a reflexi (uvažování o díle, nad dílem" (Kulka, 2008,  

p. 25).  

 

 Umělecké dílo tvoří složitou strukturu, ve které obsažené složky nevystupují 

jednotlivě, ale vzájemně na sebe a také spolu působí. Tím vzniká smysl a obsah díla 

(Kulka, 2008). Mezi tyto prvky uměleckého díla patří mimo jiné víceznačnost, stupeň 

objektivity díla, jeho celistvost a emocionální působení barev. Nemusí to být na první 

pohled patrné, ale výtvarné dílo mění svůj charakter také díky fyzikálnímu prostředí. 

Nejednoznačnosti ve tvorbě začal poprvé využívat Leonardo DaVinci. V umění bývá 

nazývána jako sfumato. Mlžné přechody a nejasné obrysy ponechávají divákovi místo 

pro jeho vlastní fantazii (Gombrich, 2003). Pro dotvoření přesnějšího obrazu,  

je zapotřebí, aby pozorovatel na základě svých osobnostních předpokladů využil 

vlastních znalostí a zkušeností (Šlédr, 1991). Stupeň objektivity uměleckého díla 

spočívá v jeho materializaci. Výtvarné dílo má vysokou objektivitu, jestliže se 

estetická stránka záznamu shoduje s estetickou stránkou vlastního díla. Jinak je tomu 

např. v hudbě, kdy se notový záznam liší od hudebního provedení skladby (Kulka, 

2008; Šlédr, 1991). Celistvost je další významnou vlastností díla, která umožňuje 
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autorovi, předat svůj záměr divákovi. Velmi silnou složkou jsou barvy, které dokáží 

vyvolávat emoce. Ať už je to na psychologické úrovni, kdy barvy za pomocí asociace 

působí jako spouštěč vzpomínek, zážitků či představ nebo na fyziologické úrovni, kdy 

se dostavuje tělesná odezva. Avšak často tomu bývá, že jedna z reakcí doprovází 

druhou a naopak. Není možné je od sebe zcela oddělit. Nejen barvy obrazů mají moc 

vyvolávat v člověku emoce, také proměnné jako velikost plátna, tvary, zvolený 

materiál atd. přispívají k nárůstu emocí. V neposlední řadě fyzikální prostředí jako 

např. vlhkost často ovlivňuje vlastnosti plátna a barev, a tím může pozměnit celkový 

dojem obrazu (Šlédr, 1991). 

 

 Výtvarné dílo ve své podstatě vystupuje jako znak. Autor se skrze jeho barvy, 

linie, tvary a motivy snaží předat určité sdělení divákovi. Nabídnout mu nový pohled 

či narušit jeho doposud zažitý náhled na věc. Znakovost díla je tedy specifickým 

prostředkem komunikace mezi výtvarníkem a těmi, kteří s dílem přichází do styku. 

Umělecké dílo se takto stává zvláštním a jedinečným druhem jazyka (Šlédr, 1991). 

 

2.2 Pohled na proměnu uměleckého díla v čase 

 Následující pasáž pojednává o tom, jak se funkce a podstata uměleckého díla 

měnila v průběhu dějin. Výtvarné dílo ne vždy mohlo být z velké části čistě osobitým 

vyjádřením jeho autora. Malíři často neměli tolik volnosti projevu, jako je tomu dnes. 

Na námětech a podobě zobrazení díla se často podílel z velké části vkus vládnoucí 

společnosti a pravidla a normy té dané doby. Umění tak nabývalo v určitých epochách 

spíše charakteru řemesla než kreativního tvůrčího vyjádření. Se ohledem na 

psychologii umění, následující stránky 26 - 29 pro ni nejsou tak zásadní. Čtenář je 

může přeskočit, aniž by postrádal informace, které by nedovolovaly plnému 

pochopení této práce. Proměna charakteru výtvarného díla v průběhu dějin je spíše 

zajímavostí, která přibližuje, jak nelehké je podstatu uměleckého vyjádření zachytit. 

 

 Nejstarší dochované jeskynní malby, sochy, předměty a nástroje se datují do 

období mladšího paleolitu (40 000 - 10 000 př. n. l.). Rané umění nevznikalo z puzení 

autora bytostně se projevit, nýbrž mělo jasně danou formu a bylo úzce spjato se svým 

účelem. Nešlo o tvořivý projev autora, spíše vycházelo z činnosti, z precizního 

soustředění a řemeslného umu. Funkce nejstarších forem umění je však u některých 
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nástěnných maleb nejasná. Obecně se vnímá, že umění prehistorických národů mělo 

funkci rituální, magickou. Obydlí měla lidi chránit před nepříznivými vlivy počasí, které 

na ně sesílaly vyšší síly; taktéž sošky a obrazy měly ochranný, kouzelný význam 

(Gombrich, 2003). Na druhou stranu není možné dokázat, že nástěnné malby byly 

součástí nějakého náboženského rituálu, neboť na nich ve většině případů nejsou 

zobrazeny lidské postavy, které zastávaly ústřední roli v obrazech jiných kultur, jejichž 

díla měla magický účel (Johnson, 2006). 

 

 Umění starověkého Egypta a Mezopotámie, stejně jako tomu bylo v případě 

prehistorického umění, nebylo výsledkem tvorby individuální představivosti a svébyt-

ného ztvárnění. Řídilo se striktně danými pravidly. Funkce egyptských děl měla 

náboženský, politický a také společenský význam (Johnson, 2006). V hrobkách faraónů 

se nacházely komplexní nástěnné malby, portréty a sošky, jež nebyly určeny k vidění 

ostatním. Nabývaly magického významu. Měly sloužit jako společníci faraónově duši při 

cestě na onen svět. Díla měla ustálené vyobrazení, to jim dodávalo zdání „rovnováhy  

a přísné harmonie” (Gobmrich, 2003, p. 65). Bohové, Faraóni, jejich rodinní příslušníci, 

zvířata, rostliny a další objekty nebyly zobrazovány ve své skutečné podobě, ale tak, aby 

jejich vyobrazení bylo co nejcelistvější, nejúplnější. Hovoří se, že jejich účelem bylo 

zprostředkování komunikace a sdělování informací. Z toho důvodu bylo třeba zachovat 

přesnou formu a pravidla, aby předávaná informace byla co nejpřesnější (Johnson, 

2006).  Taktéž v Mezopotámii vystupovalo umělecké dílo ve funkci nositele informací. 

Na památnících byla zvěčněna válečná tažení a vítězné skutky. I zde je možné 

předpokládat, že pomníky mohly mít nějaký magický význam. Ve výjevech se objevovaly 

motivy panovníka stojícího nad tělem nepřítele a kolem byli ranění, ti však byli členy 

protivníkova vojska, nikdy ne vlastního. Možná z obavy před vlastními ztrátami 

zapříčiněnými vyššími mocnostmi (Gombrich, 2003). 

 

 Podobně jako tomu bylo v Egyptě i později v Řecku se umění řídilo jistými 

pravidly. Informační význam zde již nebyl posvátný, jak tomu bývalo dříve, objevuje se 

svoboda umělce vyjádřit se v rámci daných proporcionálních (kanón) a estetických 

pravidel. Do popředí se dostávala tzv. kalokagathie; „kalos” znamená v překladu krásný 

a „agathos” dobrý. Šlo tedy o jednotu duše a těla, o sjednocení estetické a etické stránky 

člověka (Losev & Šestakov, 1984). Předmětem umělcova zájmu je zobrazení člověka. 
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Výraz v tváři byl neutrální, celkový dojet díla byl utvářen vytříbeností a harmonií 

pohybu. Dílo již nemělo náboženský charakter, jeho hlavním záměrem bylo zobrazit 

krásu. Nešlo o konkrétní zobrazení člověka se všemi jeho vlastnosti a znalostmi o něm, 

ale o intelektuálně procítěné estetické ztvárnění dokonalosti člověka. V pozdějším 

helénistickém období krása ustupovala a do popředí se dostávalo dramatické ztvárnění, 

divokost a potřeba autora, aby dílo dokázalo uchvátit. V kontrastu s řeckým uměním, 

umění Říma se nesnažilo o harmonii, krásu ani o dramatický účinek. Římané byli přímí, 

věcní a nestáli o nereálná fantazijní zobrazení (Gombrich, 2003). 

 

 Znalosti a um, z nichž těžili řečtí umělci, jako je práce s drapérií, s výrazy a s 

gesty se objevovaly i v byzantském umění. Oproti Řecku byly ale výjevy na obrazech 

dosti zjednodušené. Neboť obrazy malované na zakázku do kostelů sloužily jen jednomu 

pravému účelu, a to církvi samotné. Jednoduchost a dokonce strohost se dále stávala 

výsadou umění románského, které také sloužilo z velké části církvi a jejímu boji proti 

zlu. Období gotiky přišlo s velkou změnou ve ztvárňování tématu. Na rozdíl od doby 

románské, jednoduchost a rezervovanost vystřídala bohatost detailů a snaha nenapo-

dobovat skutečnost, nýbrž se z ní učit. Námět a samotné ztvárnění příběhu na obrazech 

mělo být něžné a mělo dojímat. Účelem bylo vyjádřit city (Gombrich, 2003). 

 

 Ještě větší zvrat a to nejen v umění s sebou přinesla renesance. Účelem umění už 

nebylo nějaký vnější cíl, jako tomu bývalo doposud, ale jeho vnitřní souhra. Díla vznikají 

bez ohledu na svou funkci. Jejich záměrem byly samotné tvary, barvy a proporce, které 

společně tvořily harmonický celek, jenž se vyznačoval krásnou. Souběžně jak v Itálii, tak 

v severských zemích, se rozvíjelo a zdokonalovalo ovládání malířských technik; práce s 

až vědecky přesnou perspektivou (Florencie) a pečlivě a trpělivě propracovanými 

detaily (Nizozemí). V roce 1520 umění dosáhlo svého vrcholu a už nebylo potřeba jej 

zlepšovat. Reakcí na tuto „beznaděj”, která se v umění objevila, byl manýrismus. Kdy 

účelem díla bylo překvapovat a zobrazovat nečekané a nevídané. Postupně se malířství 

začínalo dostávat na scestí a umělci i kritici měli snahu jej usměrnit. Začínala vznikat 

díla, která vynikala hlavně svou soudržností, jednotou a novými možnosti souladu tvarů 

a barev. Umělecká díla byla stále pod drobnohledem církve. Pokud však chtěli barokní 

mistři ztvárnit ryze vlastní námět, který by však nebyl v rozporu s církví, obraceli se  

k portrétování (Gombrich, 2003). 
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 Mistrům tvořícím v době romantismu se naskytla nová svoboda v zobrazo-

vaných námětech a zasloužili se tak o to, že krajinomalba povýšila a zařadila se mezi 

uznávaná a obdivovaná umělecké díla. Devatenácté století přineslo ještě více volnosti 

a poprvé autoři mohli tvořit bez ohledu na zavedená pravidla a předem dané účely. 

Smyslem uměleckých děl se stalo osobité vyjádření autora. Následovala vlna mnoha 

uměleckých směrů tzv. -ismů, kdy malíři skrze svá díla mohli předat divákům své 

myšlenky, názory a pocity. Umění už nemělo za cíl zobrazovat krásu a harmonii, nyní 

umožňovalo osobité vyjádření bez konvenčních omezení (Gombrich, 2003).  

 

 Závěrem této podkapitoly bychom byli rádi, aby ještě jednou zazněla slova E. 

H. Gombricha: „Nelze říci, že existuje umění jako takové. Existují pouze umělci, muži a 

ženy, kteří jsou obdařeni obdivuhodným nadáním uvádět v soulad tvary a barvy, 

dokud nedosáhnou optimálního výsledku, a kteří se ve vzácnějších případech 

vyznačují takovou mravní integritou, že se nikdy nespokojí s polovičatým řešením a 

spíše se zřeknou laciných efektů a povrchních úspěchů ve prospěch dřiny a upřímné 

práce” (Gombrich, 2003, p. 597). 

 

2.3 Subjekt umělecké tvorby - autor 

 Umělecké dílo je výsledkem specifického tvořivého procesu. Během něj 

dochází k usměrňování autorových psychických dispozic, kterých je zapotřebí pro 

tuto činnost. Psychická výbava autora zahrnuje jak jeho osobnostní předpoklady  

a rysy osobnosti, rozvinutí určitých kognitivních funkcí, které bývají spojovány  

s kreativní tvorbou, tak také sociální aspekty osobnosti, jako je např. autorova 

motivace (e.g., Amabile, 1985, 1996; Guilford, 1959; Šlédr, 1991). Velké množství 

studií se zaměřuje na to, zda existují rozdíly mezi osobnostmi lidí, kteří se věnují 

nějakému umění a těmi, kteří mají k umění daleko (e.g., Amabile, 1996; Barron & 

Welsh, 1952; Burch, Pavelis, Hemsley, & Corr, 2006; Roy; 1996; Šípek, 2010b). 

Porovnávají se osobností předpoklady a rysy, které jsou zjišťovány za pomocí 

sebeposuzovacích testů osobnosti (Carson et al., 2005; Kaufman, 2006). V rámci 

neuropsychologie se také srovnávají mozkové snímky těchto dvou skupin. Jedním z 

prvních, který přišel s myšlenkou, že nervová soustava umělců se může lišit od 

nervové soustavy jiných lidí, byl italský psychiatr Lombroso (1889 as cited in Šlédr, 

1991). Další velmi důležitou otázkou, která v této souvislosti vyvstává je např. otázka 
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povahy tvořivosti; zda jsou vlastnosti spjaté s tvořivostí spíše vrozené či spíše 

získané, jestli se liší od běžné populace a odlišují-li se ve své kvalitě nebo kvantitě. 

Zda jsou spojovány s duševně normálními lidmi, či má osobnost umělce předpoklady 

nebo se v ní vyskytuje nějaká akcentace či porucha. Často ve studiích bývá tvořivý 

potenciál spojován s psychotickými poruchami, jako je schizofrenie, dále autismus, 

aspergerův syndrom, afektivní poruchy osobnosti aj. (e.g., Craig, Baron-Cohen, & 

Scott, 2001; Nelson & Rawlings, 2010; O'Reilly, Dunbar, & Bentall, 2001; Sass, 2001; 

Schuldberg, 2001; Vellante et al., 2011). Více o tomto tématu je popsáno  

v následující kapitole týkající se patologie osobnosti autorů uměleckých děl. 

 

 Vedle abnormálních rysů osobnosti se ukazuje, že tvořiví lidí skórují více na 

škále neuroticismu, otevřenosti k novým zkušenostem (Burch et al., 2006; Feist, 

1998), extraverze a přívětivosti (Feist, 1998). Více využívají divergentního myšlení 

spíše než konvergentního (Guilford, 1959), jsou více nekonvenční, sebepřijímající  

a sebevědomí a méně svědomití. Bývají častěji ambiciózní, dominantní a hostilní. 

Objevuje se u nich vyšší míra drivu, a mohou být také více impulzivní (Feist, 1998). 

Kreativita bývá často spojována s inteligencí (Pietrasiňski & Popperová, 1972). 

Inteligentní člověk ještě nemusí být člověk kreativní, avšak kreativní člověk často 

disponuje určitou mírou inteligence, pohybující se v pásmu průměru až nadprůměru. 

Naopak vysoká míra inteligence se jeví spíše jako kontraproduktivní a interferující  

s tvořivostí (Rossman & Horn, 1972). 
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3. Osobnost v psychologii 

 

 Následující kapitolu, pojednávající obecně o osobnosti a rozvíjející se hlouběji 

k osobnosti samotného umělce, jsme sem zařadili, neboť se nám zdá důležité ukázat, 

že osobnost v psychologii není jen jednoduchý pojem, ale skrývá se za ní spletitý 

teoretický konstrukt, jehož pochopení je esenciální pro jakoukoli další odvíjející se 

práci psychologa. V této kapitole si neklademe za cíl vysvětlit osobnost v celém jejím 

rozsahu. Naši snahou je přiblížit některé základní pojmy s ní spjaté. Ukázat, že 

osobnost člověka je relativně stabilní, ale také dynamická. Člověk vstupuje do života  

s nějakou vrozenou výbavou. V jeho průběhu, za působení určitých podnětů a v rámci 

schopnosti učit se, se jeho osobnost stále rozvíjí. A může tedy na ni být i záměrně 

působeno. Dále je v této kapitole velmi stručně představena motivační složka člověka. 

Na tyto znalosti budeme navazovat později, když budeme hovořit o motivaci jako 

jedné z důležitých složek, které jsou součástí tvořivosti.  

 

3.1 Stručné nahlédnutí na osobnost z hlediska psychologie 

 Člověk vstupuje do života s určitou vrozenou výbavou, která předznamenává, 

jakým způsobem bude k situacím v životě přistupovat. Není však jen bytostí přírodní, 

ale také bytostí společenskou (Nakonečný, 2009). Pomocí učení jedinec nabývá 

rozsáhlého repertoáru zkušeností, které rozvíjí možnosti jeho budoucího jednání. 

Osobnost člověka není stálá entita, ale je to „dynamický zdroj chování, identity  

a jedinečnosti” (Drapela, 1997, p. 14). 

   

3.1.1 Vymezení osobnosti 

 Osobnost člověka není hmatatelná, nelze ji přesně vymezit ani orámovat.  

V průběhu dějin se objevuje spor, jestli osobnost jako taková skutečně existuje,  

anebo, jak se k tomu ve větší míře staví současní autoři, osobnost je spíše teoretický 

konstrukt, který se projevuje v chování a v interakci s okolím. Allport neodděloval 

tyto přístupy na dva. Kombinací stavu a dynamiky došel k tvrzení, že „osobnost něco 

je a něco dělá” (1937, p. 48). Zato Sullivan (1953) vnímal osobnost ve své dynamice. 

Pro něj osobnost je relativně ustálený vzorec energie, který se přetváří do 
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interpersonálních vztahů. Taktéž například Cattell (1950) se díval na osobnost 

jedince jako na proměnlivou strukturu, jejíž pochopení umožňuje predikci chování. 

 

 Chování člověka je z velké části determinováno jeho vrozenou výbavou, tzv. 

konstitucí. Nakonečný (2009) hovoří o třech biologických determinantách: za prvé - 

evolučně preformované programy chování a mechanismy učení, za druhé - druhově 

specifická stavba, funkce CNS a humorální soustavy a za třetí - dědičnost. Člověk 

stejně tak, jako je tomu u zvířat, disponuje určitými vrozenými instinkty a strategiemi 

chování. Na chování člověka má vliv také dědičnost a specifická stavba nervové 

soustavy; ta předurčuje kapacitu kognitivních funkcí člověka, jako je např. myšlení, 

způsob zpracování informací, jejich uchovávání, vybavování, pozornost, exekutivní 

funkce a plánování. Ukázalo se, že dědičnost úzce souvisí např. s inteligencí 

(Nakonečný, 2009). Další skupinou, která bývá biologicky předurčena, jsou 

temperamentové vlastnosti člověka (Říčan, 2007). Tyto biologické zákonitosti v 

počátku života mají větší vliv na chování jedince. Postupně za pomoci učení jejich vliv 

slábne díky individuální lidské zkušenosti (Nakonečný, 2009).  

 

 Člověk tedy disponuje určitou výbavou vlastností, které mají vrozený základ. 

Předurčují jeho přirozený způsob prožívání a reakce na situace. V průběhu života se 

díky sociálnímu prostředí, interakcím a interpersonálním vztahům, do kterých 

stupuje, nadále formuje jeho osobnost a má tak prostor pro menší či zásadnější 

změny svého způsobu chování a prožívání. Bez této volnosti by nebylo možné  

s osobností člověka pracovat a pomáhat ji. Například psychoterapie by tak ztratila 

svůj léčivý, podpůrný a pomáhající smysl. Ale také by nebylo možné pomocí 

manipulace s prostředím a podmínkami rozvíjet osobnostní vlastnosti člověka, jako je 

lidská tvořivost, na niž se skrze motivaci pokoušíme dosáhnout v této práci.  

 

3.1.2 Struktura osobnosti 

 Kulka říká, že osobnost je „sama sebe si uvědomující psychika” (2008, p. 84). 

Psychika je ale velmi neurčitý pojem a těžko si pod ním představit celý jeho rozsah. 

Proto v psychologii osobnosti můžeme nalézt celé kapitoly věnující se zachycení 

vnitřního uspořádání psychiky, její struktury a dynamiky. V psychice se spolu 

jednotlivé fyziologické, psychologické a sociální složky a potřeby vzájemně interagují 
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a podílí se tak na motivaci člověka. Nedochází jen k vnitřnímu boji, ale také okolní 

prostředí zasahuje do probíhajících změn (Drapela, 1997). Popis osobnosti jako celku 

je velmi složitý a snad možná i těžko reálný, tudíž se můžeme častěji setkat  

s diferenciačním přístupem zkoumání osobnosti - tedy čím se jeden člověk liší od 

druhého. Mikšík (2007) uvádí, že rysy osobnosti se zkoumají jako stabilní složka, bez 

ohledu na podněty, které je utvářejí a důsledky, které z nich vyplívají. Vedle toho se 

pak zkoumají izolované procesy člověka, bez zřetele na variaci rysů jeho osobnosti. 

Pro lepší pochopení člověka Mikšík píše, že by bylo třeba nahlížet na osobnost  

v celkovém rámci, ve kterém se projevuje, realizuje a propojit tyto stále se vzdalující 

konstrukty.   

 

 Již v Antice se můžeme setkat s prvním strukturováním osobnosti. Platón 

rozlišoval tři složky duše, které jsou si hierarchicky nadřazené. Nejnižší z jich je 

žádostivost, v ní jsou obsaženy pudy. Nad žádostivostí je vznětlivost; její podstatou je 

vůle. A oběma nadřazený je rozum. Dnes se můžeme setkat s teorií horizontálního  

a vertikálního vrstvení vlastností. Horizontální jsou vlastnosti, které se objevují 

souběžně. Vertikální jsou pak ty, které se vyskytují posloupně v čase. Nová funkce, 

která přichází, však předchozí složku zcela nenahrazuje. Jednotlivé funkční systémy 

se na sebe vrství, starší ustupují do pozadí a novější získávají převahu (Nakonečný, 

2009).      

 

3.1.3 Psychické vlastnosti  

 Vlastnosti jsou relativně stálé. Jsou něco, co člověka charakterizuje. Liší se u 

člověka intrapersonálně jak na kvalitativní, co do úrovně rozvoje, tak na kvantitativní, 

měřitelné, úrovni. Vlastnosti jsou také to, co od sebe odlišuje lidi navzájem. Dá se říci, 

že psychické vlastnosti, jinak řečeno rysy osobnosti, jsou do určité míry stabilní.  

Do určité míry je tomu proto, protože ačkoliv jsou částečně vrozené, v průběhu života 

se rozvíjí a přetváří podle množství a kvality podnětů, kterým jsou vystavovány 

(Říčan, 2007). Psychické vlastnosti jsou tedy dány jak situačně, tak dispozičně 

(Mikšík, 2007). 

 

 Úroveň rozvoje psychických vlastností člověka se podílí na tom, jak dobře 

bude zamýšlená činnosti vykonána. Na kvalitu rozvoje vlastností má vliv systém 
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determinant a regulačních procesů. Mezi ty patří: schopnosti, vlohy, nadání, talent, 

popř. genialita a dále pak inteligence, kognitivní a akční styly a v neposlední řadě také 

tvořivost a motivace (Mikšík, 2007).  

 

 Pro přehlednost teď jednotlivé komponenty psychických vlastností 

představíme. Je žádoucí uvědomit si, že některé složky osobnosti mají vrozenou 

podstatu a ta umožňuje jejich snazší rozvoj. Na tuhle danost později narazíme, když se 

budeme bavit o tvořivosti člověka. Vlohy jsou vrozené. Jsou dány jak genetikou, tak 

prenatálními vlivy. Když se některé z vloh shluknou, vytvoří tak potenciál pro 

kvalitnější realizaci činností, než tomu běžně mezi lidmi bývá. Této kombinaci 

několika vloh se říká nadání. Talent je kvalitativně vyšší úroveň nadání, která vzniká 

kombinací jak spolu souvisejících vloh, tak jim vzdálenějších vloh společně  

s tvořivostí a motivaci. Talent pak ve výjimečných případech může být tak rozvinut, 

že dosahuje až geniality. Schopnosti oproti tomu jsou spíše naučení. Staví na základě 

vloh, ale učením, tréninkem a zkušenostmi se rozvíjí. Schopnosti jsou svým způsobem 

rozvinuté nadání. Běžně ale toto rozlišení není tak jasné, navzájem se překrývá a není 

možné v některých případech usoudit, zda jde více o vrozenou nebo naučenou 

dispozici (Mikšík, 2007).  

 

3.2 Motivace z pohledu psychologie osobnosti 

 Podkapitolu věnující se motivaci, jak bývá popisována v psychologii osobnosti, 

zde uvádíme proto, neboť stejně tak jako píše Mikšík (2007), nejde nám právě teď  

o vysvětlení lidských motivů k určitému chování, ale o vysvětlení a pochopení 

motivační struktury, její hierarchie a vzájemné interakce jednotlivých jejích složek. 

Vysvětlení motivů člověka k určitému chování zde z důvodu nepopisujeme, neboť se 

mu budeme věnovat později v podkapitole zabývající se lidskou motivací z pohledu 

sociální psychologie. 

 

 Motivace je konstrukt tvořený velkým množstvím motivů. Je to proces, který 

zachycuje chování a prožívání člověka, od prvního podnětu až k případnému 

uskutečnění určitého jednání (Nakonečný, 2009). To, jak se člověk v určité situaci 

bude mít potřebu zachovat, či jak bude jednat, je dáno kombinací mnoha různých 

motivů, ty mohou být jak vědomé, tak nevědomé. V mnoha případech tyto motivy 
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nemusí, a ani tomu tak často nebývá, mít stejnou intenzitu a směr. Tehdy mezi mini 

dochází ke konfliktu (Říčan, 2007). Motivy jsou hybné síly, které uvádí do pohybu 

vnitřní svět jedince a směřují k nějakému cíli, k určité aktivitě. Jejich zdroji jsou 

potřeby, které vyjadřující nějaké nedostatky, postoje, hodnoty, zájmy, přání, ideály aj. 

(Kulka, 2008). Lidský čin je tudíž výsledkem složité kombinace různých motivů, je tzv. 

„vícenásobně determinován” (Říčan, 2007, p. 91). 

 

 V psychologii se objevuje snaha vysvětlit složité konstrukty osobnosti na 

základě relativně jednoduchých, stabilních a obecně pochopitelných analogií. 

Příkladem je uspořádání vrstev osobnosti tak, jak se s ním můžeme setkat v geologii  

u vrstev zemské kůry. I co se motivace týče, je možné nalézt pokusy o její objasnění za 

pomoci znalostí z jiných vědních oborů. Hovoří se kupříkladu o introspektivně 

fyzikálním homeostatickém modelu motivace. Jeho podstatou je pocit nedostatku  

a potřeba vybití. V prvním případě jedinec usiluje o zaplnění prázdnoty a to je podnět 

pro akci. V druhém případě jde o přesycení, potřebu něčeho se zbavit a tím dosáhnout 

uvolnění. Říčan (2007) však upozorňuje, že tento model má jisté limity, ty se projevují 

mimo jiné u umělců. Model vybití jim neumožňuje dosáhnout rovnovážného stavu. 

Umělec, který vytvoří dílo, není trvale šťasten. Jakmile je jedno dílo dokončeno, začne 

se v něm kumulovat potřeba tvořit dále a více. Často také potřeba přesáhnout 

posledně vzniklé dílo a tak vybití nemůže vést k naplnění této potřeby a jejímu ústupu 

do pozadí; samozřejmě v případě, kdy neinterferují jiné vnitřní či vnější okolnosti, 

které potřebu tvorby utlumí.     

 

 V souvislosti s přírodními vědami Cattell přišel s tvrzením, že všechny lidské 

činy i to nejsložitější chování je možné vysvětlit na základě určitého omezeného počtu 

primárních, základních potřeb (Říčan, 2007). Tato myšlenka je stavebním kamenem 

pro faktorovou analýzu a následný velký rozmach ve zkoumání osobností lidí a jejich 

chování. Za pomoci shluků motivů, faktorů, které tvoří osobnostní profil jedince,  

je možné lidi vzájemně porovnávat a mezi nimi diferencovat, jak konkrétněji uvidíme 

v podkapitole níže. Primární potřeby se dělí na fyziologické, jimiž jsou instinkty  

a pudy, a psychologické, které na ně nasedají (Říčan, 2007). Bez zajištění nižších 

potřeb by bylo obtížné postoupit na vyšší úroveň. Za všechny zde zmíníme jednu 

základní teorii motivace, teorii hierarchie potřeb, se kterou přišel Maslow. Spodní 
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příčku, v souladu s vrstvením potřeb výše, tvoří biologické potřeby (spánek, jídlo, pití, 

dýchání atd.) na ně nasedá potřeba bezpečí (stabilita, ochrana), potřeba 

sounáležitosti (přátelství, láska, sociální styky), potřeba uznání (ohodnocení, prestiž, 

respekt, úcta), a vrchol tvoří seberealizace a sebepřesah. Maslow se zamýšlí, zdali  

u umělců existuje potřeba tvořit, potřeba se vyjádřit, a pokud ano, tak tato potřeba 

bude stejně silná jako potřeba jídla, či potřeba lásky (Maslow, 1970).   

 

3.3 Vybrané faktorové testy osobnosti  

 Jak jsme již uvedli, pozorováním lidského chování bylo možné vypozorovat 

jisté pravidelnosti v jednání lidí v podobných situacích. Na základě tohoto objevu se 

začaly vyvíjet metody zkoumající relativně stabilní lidské vlastnosti. S prvním 

komplexním dotazníkem zaměřujícím se na zachycení osobnostních rysů přišel 

Cattell. Z něj pak vycházelo velké množství jiných dotazníků zachycující podobné 

složky osobnosti. Níže si uvedeme tři dotazníky, již zmíněný Cattellův šestnácti 

faktorový osobnostní dotazník (16PF), Bochumský osobnostní dotazník (BIP)  

a následně Dotazník motivace k výkonu (LMI). Všechny tyto dotazníky zachycují 

některé podobné psychické osobnostní vlastnosti, které souvisí s motivací člověka. 

Dotazník motivace k výkonu je ve středu našeho zájmu, neboť byl použit jako metoda 

sběru dat v této diplomové práci.      

 

3.3.1 Cattellův šestnácti faktorový osobnostní dotazník (16 PF)  

 S jedním z nejznámějších inventářů osobnosti přišel R. B. Cattell, který 

probádával individuální rozdíly osobnosti. Svou práci postavil na poznatku, že je 

možné vypozorovat jistou stabilitu v chování lidí, kteří se vyskytují v podobných 

situacích. Na tomto základě usuzoval na pravděpodobný výskyt některých lidem 

společných vlastností. Během detailní analýzy seznamu těchto vlastností dospěl k 

přesvědčení, že je možné na jejich základě v určité míře předvídat budoucí chování 

těchto lidí (Nakonečný, 2009).    

 

 Postupnou analýzou jednotlivých vlastností Cattell rozlišil povrchové rysy 

osobnosti (surface traits) a pramenné rysy osobnosti (source traits). Povrchové rysy 

jsou pozorovatelné elementy chování, které spolu vzájemně korelují a mohou tvořit 

celé shluky (clusters) (Fehriinger, 2004). Důležitější však jsou rysy pramenné, k nimž 
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došel postupným faktorováním. Poukazují na detaily a nuance, které jsou pro 

každého člověk unikátní a jsou silnějším prediktorem jeho chování. Těchto 16 

vlastností nazývá faktory I. řádu. Jejich zobecněním Cattell došel ke globálním 

faktorům, tzv. faktorům II. řádu. Ty tvoří základ pro původní Big Five, jehož obecnými 

faktory jsou svědomitost, vstřícnost, otevřenost ke zkušenosti, extraverze - introverze 

a neuroticismus (Cattell & Mead, 2008; Říčan, 2007).   

 

 Výsledkem dlouhého Cattellova zkoumání se tak stal Šestnácti faktorový 

osobnostní dotazník - 16-PF (personality factors), který je komplexním popisem 

osobnosti. Každá z šestnácti vlastností je popisována v rozsahu od plného do nízkého 

zastoupení u člověka. Faktory jsou popsány dle Cattell a Schuerger (2003).  

Faktor A (Warmth): A+ znamená vřelý, ochotný, věnující se druhým. A- pak značí 

rezervovanost a udržování si osobního odstupu. 

Faktor B (Reasoning): B+ je schopnost abstrakce, bystrého a rychlého učení se. B- 

poukazuje na nižší mentální kapacitu, nižší inteligenci.  

Faktor C (Emotional Stability): C+ znamená emocionálně stabilní, adaptivní a vyzrály, 

oproti tomu C- poukazuje na reaktivitu, tito lidé bývají ovládání svými pocity. 

Faktor E (Dominance): E+ svědčí o dominanci, síle a asertivitě. E- pak vypovídá o 

kooperaci, vyhýbání se konfliktům a poslušnosti. 

Faktor F (Liveliness): F+ jsou lidé spontánní, entusiastičtí a živí. F- jsou lidé vážní, 

opatrní a umírnění.  

Faktor G (Rule-Consciousness): G+ znamená svědomitost a uvědomování si pravidel. 

G- poukazuje na nonkonformismus, nepřijímání morálních norem.  

Faktor H (Social Boldness): H+ jsou lidé smělí s "hroší kůží". H- oproti tomu jsou lidé 

stydliví, ustrašení a citliví, když jde o nějakou hrozbu.  

Faktor I (Sensitivity): I+ jsou lidé citliví, estetičtí a idealističtí. I- jsou lidé věcní, tvrdí, 

bez sentimentu. 

Faktor L (Vigilance): L+ poukazuje na lidi podezíravé, skeptické, lidi s obavami. L- 

jsou lidé přijímající, důvěřiví, bez podezření.  

Faktor M (Abstractedness): M+ svědčí pro abstrakci, imaginativnost a orientaci 

směrem k ideálům. Naproti tomu M- jsou lidé praktičtí, nohama na zemi. 

Faktor N (Privateness): N+ jsou lidé diskrétní. N- jsou pak lidé, co jsou sami sebou, 

jsou otevření, přímí a přirození. 
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Faktor O (Apprehension): O+ poukazuje na obavy, pochyby, úzkosti a znepokojení. O- 

pak na sebejistotu, spokojenost. 

Faktor Q1 (Openness to Change): Q1+ otevřenost ke změnám a potřeba 

experimentovat. Q1- poukazuje na tradiční přístup a držení se známého, ověřeného. 

Faktor Q2 (Self-Reliance): Q2+ znamená soběstačnost, samostatnost a individu-

alismus. Q2- pak závislost na skupině. 

Faktor Q3 (Perfectionism): Q3+ značí organizovanost, perfekcionismus a sebe-

disciplínu. Q3- poukazuje na flexibilitu, nenáročnost, laxnost.  

Faktor Q4 (Tension): Q4+ svědčí o vysoké energii a napětí a potřebě jít kupředu.  

Q4- pak značí trpělivost, mírnost a uvolnění.      

 

3.3.2 Bochumský osobnostní dotazník (BIP) 

 Tato dotazníková metoda byla vyvinuta v Německu pomocí deduktivních 

strategií a rešerše literatury, nevychází tedy z žádné teoretické koncepce (Hossiep & 

Paschen, 2003). Je to nástroj užívaný v personální psychologii pro zjišťování 

osobnostních vlastností, které jsou rozhodující pro úspěch v zaměstnání. Obsahuje 

dva testy, jeden sebeposuzovací a druhý založený na posouzení testované osoby jinou 

osobou. Pro přesnější výsledky je doporučováno získávat data oběma způsoby.  

Od výše zmíněného Cattellova dotazníku 16PF se škály liší v tom, že netvoří polarity 

(Hametová, 2004). 

 

 Bochumský osobnostní dotazník (inventář profesních charakteristik 

osobnosti) obsahuje 14 škál, které utváří čtyři trsy: dimenzi profesní orientace, 

dimenzi pracovního chování, dimenzi sociální kompetence a dimenzi psychické 

konstituce. Jednotlivé faktory jsou vysvětleny podle toho, jak je popisují Hossiep  

a Paschen (2003). 

Dimenze Profesní orientace:  

Motivace k výkonu (MVy): odkazuje na potřebu neustále zvyšovat výkon, klást 

vysoké požadavky na výkon a být připraven snášet námahu.   

Motivace k utváření (MU): poukazuje na schopnost vnímat vlastní pocity nepohody 

a potřebu změnit stávající stav, přetvářet věci podle svých představ.  

Motivace k vedení (MVe): je preference úkolů, u kterým je možné vést ostatní, 

autorita a orientace na ostatní.  
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Dimenze Pracovní chování:  

Svědomitost (Sv): se týká spolehlivosti, pracovitosti, orientace na detaily a sklony k 

perfekcionismu.   

Flexibilita (Fl): značí otevřenost, přístupnost ke změnám, schopnost tolerovat 

nejistotu.  

Rozhodnost (Ro): znamená schopnost rychle si zvolit jednu z variant, za svým 

rozhodnutím si stát a bránit jej proti ostatním návrhům.  

Dimenze Sociální kompetence:  

Senzitivita (Sen): pojednává o citlivosti k signálům v sociální situaci, o schopnosti 

empatie. 

Schopnost kontaktů (SK): se týká dovednosti oslovovat lidi, navazovat a udržovat s 

nimi profesní i soukromé vztahy.  

Sociabilita (So): je potřeba sociálních vztahů, vyznačuje se ohleduplností, 

přátelskostí a touhou po harmonickém soužití.   

Orientace na tým (OT): poukazuje na ochotu upřednostnit týmové hodnoty nad 

vlastními, vyznačuje se spoluprácí.  

Schopnost prosadit se (SP): je tendence upřednostňovat vlastní představy i přes 

případné překážky.   

Dimenze Psychická konstituce:  

Emocionální stabilita (ES): svědčí o vyrovnané emoční stránce a rychlém 

překonávání pocitu nezdaru a schopnosti kontroly vlastních prožitků.    

Odolnost vůči zátěži (OZ): znamená důvěru v sebe sama, odvahu vystavit se 

konfliktům a zátěži.  

Sebevědomí (seb): svědčí o vysoké důvěře ve vlastní schopnosti a nezávislosti na 

mínění ostatních.   

 

3.3.3 Dotazník motivace k výkonu (LMI) 

 Jeho cílem bylo komplexně obsáhnout aspekty širokého konstruktu motivace 

souvisejícího s orientací na výkon v profesní oblasti. Jednotlivé položky jsou 

sestaveny tak, aby odpovídaly spíše pracovním podmínkám, ne však výhradně. Dají se 

aplikovat také v běžném životě, ve kterém jde o činnosti. Dotazník má široké 

spektrum uplatnění. Dá se využít jak v personalistice při výběrových řízeních, tak 

také v rámci osobního rozvoje ve firmě, v poradenství, při volbě studia a povolání,  
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ve sportu i co se týče výzkumu a diferenciální diagnostiky (Schuler & Prochaska, 

2003).  

 

 Dotazník obsahuje celkem 17 škál motivace k výkonu. Jednotlivé dimenze jsou 

popsány tak, jak je vysvětlují Schuler a Prochaska (2003).  

Vytrvalost (VY): znamená výdrž a nasazení sil pro určitou pracovní činnosti. Tito lidé 

jsou vytrvalí, neústupní, energičtí, důslední a nedají se snadno od práce rozptýlit.  

Dominance (DO): značí potřebu prosadit se a převzít moc a vedení ostatních do 

svých rukou. Dominantní lidé jsou přesvědčiví, odpovědní, ochotní převzít 

zodpovědnost za druhé, jsou rozhodní a kladou vysoké nároky, jak na sebe, tak na 

ostatní.  

Angažovanost (AN): představuje míru zaujetí a ochoty zapojit se do určité činnosti. 

Angažovaní lidé mají z práce radost, jsou pilní, snaživí a ambiciózní, jsou aktivní  

a podnikaví.  

Důvěra v úspěch (DU): tematizuje předjímání zdárného výsledku nějaké činnosti.  

Ti, kteří věří v úspěch, jsou sebevědomí, přesvědčení, plní naděje, jsou pozitivní, 

plánují a očekávají úspěch.  

Flexibilita (FX): je způsob jakým lidé přistupují k novým situacím a jsou ochotni ke 

změně. Takoví lidé jsou vnímaví, přístupní ke změnám, jsou přizpůsobiví a mají zájem 

překonávat překážky.  

Flow (FL): značí schopnost ponořit se do činnosti při vytěsnění ostatních rušivých 

podnětů. Lidé, kteří jsou do situace ponořeni, jsou soustředění, zaujatí, angažovaní  

a milují úkoly. 

Nebojácnost (NE): popisuje ponoření se do činnosti s ohledem na možnost selhání. 

Nebojácní lidé nemají strach, jsou smělí a odvážní, srdnatí a odhodlaní, stabilní  

a odolní vůči frustraci.  

Internalita (IN): souvisí s tím, jak si lidé vysvětlují výsledky určitých činností. Lidé, 

kteří mají pocit, že oni jsou těmi, kteří mohou věci změnit, věří sami v sebe, jsou 

sebevědomí a zodpovědní sami za sebe, nevymlouvají se na osud či na jiné, oni 

rozhodují o svém úspěchu. 

Kompenzační úsilí (KU): je intenzita snahy, která je věnována do vykonání jisté 

činnosti s ohledem na obavu ze selhání. Tito lidé jsou citliví na stres, jsou snaživí, mají 

obavu ze selhání, jsou často příliš připravení.   
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Hrdost na výkon (HV): značí prožívání pozitivních emocí v důsledku vlastního 

výkonu. Takoví lidé jsou závislí na výkonu, poměřují svůj výkon s výkonem ostatních, 

jsou ctižádostiví. 

Ochota učit se (OU): souvisí s potřebou rozšiřovat své vědomosti, být stále 

obohacován. Lidé ochotní učit se touží po vědění a vzdělání, jsou pilné, vnímaví  

a horliví, usilují o pochopení věcí do hloubky.  

Preference obtížnosti (PO): je volba náročnosti úkolu s ohledem na své vnitřní 

dispozice. Lidé, kteří si volí vysokou obtížnost, hledají výzvu, jsou ochotni riskovat, 

ověřují si tak vlastní schopnosti, zkouší objevovat a překonávat vlastní hranice.   

Samostatnost (SA): souvisí s mírou zodpovědnosti za vlastní výkon. Samostatní lidí 

jsou zodpovědní sami za sebe, jsou rozhodní, nezávislí, soudní, jsou sebejistí  

a preferují svobodu jednání.  

Sebekontrola (SK): svědčí o schopnosti disciplinovanosti a organizovanosti. Lidé, 

kteří nad sebou mají kontrolu, jsou soustředění, plánující, rozvážní a předvídaví, jsou 

svědomití a spolehliví.   

Orientace na status (OS): touha dosáhnout vysoké pozice v hierarchii a mít uznání 

sociálního prostředí. Tito lidé chtějí mít vliv, dbají na svou image, renomé, aktivně 

postupují a dosahují předsevzatých pozic.   

Soutěživost (SO): poukazuje na způsob utváření mínění sám o osobě na základě 

prožívání úspěchu nad ostatními. Soutěživí lidé si rádi konkurují, chtějí být vždy 

nejlepší, poměřují se a chtějí vyhrávat. 

Cílevědomost (CV): je plánovitá orientace na budoucnost. Cílevědomí lidé si stano-

vují cíle, zvyšují své nároky, plánují, jsou ambiciózní a horliví, jsou odhodlaní, pilní  

a pobízí sami sebe v usilování být lepší a rozvíjet se.  

 

3.4 Osobnost umělce: zvláštní přirozenost či patologie  

 Umělci již odnepaměti vynikali. Ať už byli společností obdivováni a oslavováni 

či zatracování a nuceni žít v bídě. Osudy mnohých si byli v určitém směru podobné  

a tak není překvapením, že osobnost umělce se stala středem zájmu i psychologie. 

Otázky, které se v této spojitosti nabízí, jsou: Liší se nějak umělci osobnostními rysi 

od těch, kteří se umění nevěnují? Pokud ano, tak co je tím, co je spojuje a co naopak 

tím, co je odlišuje od ostatních? Myšlení, prožitky a nekonvenční až extravagantní 

projevy chování některých umělců jsou pro „běžného” člověka někdy tak nepocho-
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pitelné, že se není čemu divit, že vyvstává otázka, zda umělci jsou ještě „normální”  

či mají jednou nohou našlápnuto k bláznovství, anebo šílení opravdu jsou. 

 

 Osobnost umělců je možné studovat pomocí analýzy jejich děl, životů, textů  

a jejich korespondence. Další velmi zajímavou metodou, která díky své kvalitativní 

rovině umožňuje širokou škálu odpovědí a data z ní získaná mohou mít jedinečný 

význam v porovnání s např. dotazníkovými metodami, jsou projektivní testy. U nás se 

předně osobnosti umělců za použití Rorschachova testu zabývá Šípek (Šípek, 2010b),  

v zahraničí pak Rorschachovu metodu pro srovnání umělců s „neumělci” použil např. 

Eiduson (1958). V psychologii se však častěji objevuje snaha zachytit osobnost 

umělců pomocí osobnostních testů a dotazníků. Tato metoda se jeví výhodná v tom, 

že umožňuje jejich vzájemné srovnání a porovnání také s druhými, s neumělci. Výše 

jsme se zmínili o Cattellově dotazníku šestnácti osobnostních faktorů, ze kterého byl 

později odvozen dotazník Big Five. Napříč výzkumy a různými použitými dotazníky  

a testy se ukazuje, že umělci se od běžné populace liší ve všech pěti ukazatelích, které 

s Big Five souvisejí. Umělci se ukazují být více otevřeni vůči zkušenostem (Burch, et 

al., 2006; Feist, 1998), méně svědomití (Feist, 1998), mají sklony spíše k introverzi 

než extraverzi (Roy, 1996), objevuje se u nich vyšší míra neuroticismu (Burch, et al., 

2006), bývají méně přívětiví (Nettle, 2006) a mívají vyšší sebevědomí (Feist, 1998).  

V rozporu s tvrzením o vyšším sebevědomí umělců je Johnson (2006), který se 

přiklání k tomu, že umělci, právě naopak, mívají sebevědomí nižší a mají o sobě nízké 

mínění, neboť jsou často sužováni vnitřními rozpory, které se promítají v jejich 

tvorbě. 

 

 Když hovoříme o zvýšeném neuroticismu u umělců, neměla by být opomenuta 

spojitost umělce a neurózy, jak byla chápána v období, kdy byla psychoanalýza  

v rozkvětu. Dle Freuda umělec touží být bohatý, slavný a obdivovaný, užívat si přízně 

žen. Jestliže tomu tak není, stává se neuspokojeným a odvrací se od reality, která ho 

netěší, do elaborace svých imaginárních přání, k dennímu snění. A tak se u něj může 

vyvinout neuróza. Oproti ostatním lidem má však lepší schopnost sublimace. Své 

neuspokojené pocity přetváří na plátno, a tak se navrací zpátky k realitě  

(Šlédr, 1991). Jeho dílo je tedy prostředkem k naplnění jeho nenaplněných přání 

(Vygotskij, 1981).    
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 Tvořivý způsob práce vyžaduje divergentní způsob myšlení, který je mezi 

umělci uplatňován častěji než konvergentní myšlení (Burch, et al. 2006; Nettle, 2006). 

Divergentní myšlení odkazuje na myšlení rozbíhavé, nejde o jednu jedinou správnou 

cestu, ale spíše o prozkoumání nápadu z více různých pohledů (Guilford, 1959). Vedle 

toho, se v osobnostních profilech umělců ukazuje, že jsou více ambiciózní, pohánění 

kupředu (driven), sebeakceptující, ale také více impulsivní a hostilní vůči ostatním 

(Feist, 1998). Často se také projevují jako více dominantní a radikální ve svých 

projevech a rozhodnutích. (Drevdahl & Cattel, 1958; Feist, 1998). Umělci často 

přistupují ke světu svým vlastním způsobem, prožívají jej intenzivněji, výsledky jejich 

testů ukazují, že jsou emocionálně sensitivnější (Drevdahl & Cattel 1958; Johnson, 

2006; Roy, 1996; Šlédr, 1991). 

 

 U tvořivých jedinců byla zkoumána jejich osobnost i s ohledem na patologii, 

která by se mohla v jejich osobnostním profilu projevit. Ukázalo se, že kreativní 

umělci mívají blíže k psychotickým poruchám osobnosti. Objevují se u nich 

akcentované schizofrenické a schizoafektivní rysy osobnosti. Oproti tomu u kreativ-

ních vědců se spíše objevují autistické rysy osobnosti (Nettle, 2006; Rawlings & 

Locarnini, 2007). Drvota (1973), který se ve své práci mimo jiné zaměřil také na 

psychiatrické anamnézy umělců, uvádí, že umělci, kteří jsou introvertní a objevují se  

u nich schizofrenické rysy osobnosti, jsou častěji hospitalizování anebo alespoň 

jednou využili ambulantní psychiatrickou pomoc.   

 

 Lidé, kteří zasvětili svůj život umění, se mohou jevit jako velmi odlišní, v jejich 

osobnostní struktuře se však neobjevuje nic, co by bylo v protikladu s běžným 

lidským chováním (Gilbertová & Kuhn, 1965). Zajímavostí je, že u umělců se projevují 

vlastnosti typické pro opačné pohlaví. Muži umělci bávají více emotivní a u žen 

umělkyň se vyskytuje ve větší míře analytické myšlení a vůle a odhodlání (Šlédr, 

1991).  

 

 Dle uvedených výzkumů, umělci se zdají být lidé stejní jako všichni ostatní. 

Přesto tato odpověď se zdá být neuspokojivá a touha odhalit tajemství osobnosti 

umělce je stejně přitažlivá jako tomu bývalo před desítkami let. Těžko říci, jestli 
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někdy nalezneme uspokojivou odpověď, anebo přece jen jejich lidská obyčejná 

přirozenost je ozvláštněna něčím jiným a neobyčejným.   
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4. Kreativita 

 

 V této kapitole se věnujeme fenoménu zvanému kreativita nebo také tvořivost. 

Mezi pojmoslovím v literatuře nepanuje vždy úplná shoda, tedy pro upřesnění znova 

připomínáme, že s pojmem tvořivost v této práci pracujeme jako se synonymem k 

pojmu kreativita. Kreativita je poměrně kontroverzní jev. Na poli výzkumu se na ni 

objevuje mnoho názorů. Patrné se jeví, že kreativita neboli tvořivost bude jev 

multifaktoriální. Proto, aby mohl kreativní proces vzniknout nebo se člověk mohl stát 

kreativním, pravděpodobně bude zapotřebí kombinace těch správných ingrediencí  

v určitém správném poměru. Otázkou je, jestli ovšem pro každého není ten vhodný 

poměr individuální. My se prvně podíváme na to, co si pod pojmem kreativita 

představují někteří vybraní autoři a na kterých determinantách se dokázali shodnout. 

Poté si představíme některé přístupy ke studiu kreativity. Následně vneseme spor, 

který se vede posledních pár desítek let, a tedy jestli je kreativita jeden obecný faktor, 

anebo mnoho faktorů oborově specifických. Závěrem popíšeme několik vybraných 

předpokladů, které se zdají, že by mohli s tvořivostí poměrně úzce souviset.    

 

4.1 Vymezení kreativity 

 Slovo kreativita má základ v latinském „creare”, které by se dalo přeložit jako 

tvořit, vytvořit. Poprvé pojmu kreativita, přesněji jeho anglického překladu 

„creativity” užil ve své práci Guilford; představil ji na konferenci Americké 

psychologické asociace v roce 1949 (Urban et al., 2003). Zájem o studium kreativity, 

jejího vymezení a způsobu zachycení, vzrostl po druhé světové válce. Zpočátku testy 

kreativity hodně souvisely s rozvojem inteligenčních testů. Guilford  

v rámci svého modelu struktury inteligence rozlišil mimo jiné dvě složky - konver-

gentní a divergentní myšlení (Guilford, 1959, 1967). Divergentní neboli rozbíhavé 

myšlení je i dnes považováno za jednu z proměnných, které se podílejí na kreativním 

myšlení a kreativní tvorbě. Stein (1953) mimo kognitivní složku tvořivosti upozornil 

ještě na další rozměr a to ten, že kreativita by měla být definována v rámci dané 

kultury, ve které se projevuje. Tato myšlenka, je i v současnosti, ve větší míře 

přijímána.   
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 Definic kreativity je snad tolik, kolik je samotných lidí, kteří se jí snaží vymezit. 

Nejde nám o předložení obsáhlého přehledu těchto pokusů a definování. Ukážeme si 

za všechny dvě vymezení, které leží na opačných pólech pokusů o vymezení 

kreativity. Jedno vymezení je velmi konkrétní, má zužující charakter, a tudíž je možné, 

že neobsáhne tvořivost v celé její šíři (Hlavsa & Jurčová, 1978). Druhé vymezení je 

naopak velmi obecné a tím pádem může být nedostačující pro konkrétní praktické 

využití. Nám dnes velmi dobře známý a ve svém přístupu ke tvořivosti dodnes stále 

nepřekonaný Torrance vymezil tvořivost jako „[...] proces stávání se vnímavým  

k problémům, nedostatkům, mezerám ve znalostech, k chybějícím částem,  

k disharmonii, atd.; rozpoznání složitosti, hledání řešení, odhadování nebo formulací 

hypotéz o nedostatcích; testování a retestování hypotéz, jejich možné změny a znovu 

testování, a konečně prodiskutování výsledků” (1965, p. 663 - 664).  Ve svém 

figurálním testu tvořivého myšlení pracuje s flexibilitou, fluencí, originalitou  

a elaborací. V čím vyšší míře jsou tyto jednotlivé složky ve tvořivém produktu 

zastoupeny, tím za kreativnější je daný výtvor považován (Torrance, 1984). Oproti 

němu Csikszentmihalyi zobecnil definici kreativity na to, že "kreativita je jakékoli 

chování, myšlenka nebo produkt, který mění existující oblast, nebo který přetváří 

existující oblast do nové" (1997, p. 28). Jak vidíme, pojetí vymezení tvořivosti je  

v obou případech velmi odlišné. Hlavsa a Jurčová (1978) nejsou zdaleka jedinými 

autory vznášejícími pochyby, jestli kreativitu je možné vůbec definovat. Piffer (2012) 

se přiklání k tomu, že kreativitu nelze definovat, nelze ji ale definovat jako jednotnou 

vlastnost. Dle něj je třeba rozlišovat kreativního člověka od kreativního produktu. 

Abychom mohli určit, do jaké míry je člověk kreativní, museli bychom zvážit celkový 

výčet jeho kreativních produktů. Naproti tomu kreativita produktu záleží na stupni 

užitečnosti, vhodnosti, originality a vlivnosti. 

 

 V psychologii máme potřebu věci definovat, vymezovat, „zaškatulkovávat”,  

i když se tomu velmi bráníme a chceme být přístupní všem možnostem, stejně nás 

něco táhne k tomu, dát věcem strukturu. Tohle se objevuje i v rámci snahy o vymezení 

kreativity. Od konkrétních a všeobsahujících definic bylo pomalu upuštěno a spíše se 

studie zabývají tím, jaká kritéria by měl výtvor mít, aby mohl být považován za 

kreativní. Většina autorů se shoduje na tom, že aby byl produkt kreativní, musí 

zároveň vykazovat originalitu, novost, neotřelost, vhodnost a užitečnost (Amabile, 
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1996; Hlavsa & Jurčová, 1978; Piffer, 2012; Runco, 2008). Piffer (2012) dodává,  

že kreativní dílo by mělo mít také dopad. Ani zde ale nepanuje shoda. Runco a Jaeger 

(2012) upozorňují na nedostatky v těchto vymezeních. Například se nikdy nehovoří  

o tom, kdo by měl být posuzovatelem těchto kritérií a kdo bude stát nad ním. Také se 

vedou spory, kolik kritérií vlastně kreativita má? Jsou to dvě? Více? Či méně? 

Simonton (2012) reaguje, že kreativita má tři kritéria, jsou jimi novost, užitečnost  

a překvapivost. Do toho Runco stupuje, a redukuje kritéria pouze na jedno jediné 

(Runco & Jaeger, 2012). 

 
 Pro smysl naší práce je podstatné, že kreativita není jen jedna. Neplatí, že buď 

člověk kreativní je, anebo není. Kreativní potenciál má v sobě každý (Beghetto,  

& Kaufman, 2007), liší se ale ve stupni tvé rozvinutosti (Amabile, 1996). To, jak je 

člověk kreativní, je dáno jak kombinací jeho kognitivních, tak osobnostních 

proměnných (Urban et al., 2003). Tohle je důležité, protože v naší práci nahlížíme na 

osobnostní vlastnosti lidí, kteří se zabývají tvorbou a těmi, kteří k tvorbě tak blízko 

nemají. Hlavsa (1986) píše, že umění na člověka působí, nějak jej ovlivňuje a nějak 

mění. Lidé, kteří se pohybují v umění, jsou něčím odlišní. Umění rozvíjí jejich 

tvořivost a může až měnit jejich osobností rysy a jednání. Pokud vezmeme v úvahu, že 

umění může mít na člověka takovýto vliv, předpokládáme, že „umělci” se od 

„neumělců” budou nějak osobnostně lišit a umění v tom bude hrát částečně svou roli. 

 
4.2 Struktura kreativity 

 Budeme-li předpokládat, že kreativita jako jev existuje, je třeba se zamyslet, 

jak její struktura může vypadat, (třebaže by mohla být i z větší části tvořena jinými 

předpoklady a procesy, na které se lze izolovaně od kreativity zaměřit). Tady 

vyvstává otázka, jestli hledáme jeden obecný jev či více spolu sousedících jevů, kdy 

každá z nich bude odpovídat nějaké oblasti, ve které se může tvořivost projevit. 

Anebo složky kreativity jsou jistým způsobem hierarchicky uspořádány? Následující 

podkapitola ukazuje, jak se někteří autoři k těmto otázkám staví.   
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4.2.1 Kreativita jako jeden obecný rys či více doménově specifických rysů 

 

 V současné době se v odborné literatuře vedou spory, jestli kreativita je 

doménově specifická (domain-specific), anebo se jedná o jeden obecný faktor 

(domain-general). Kaufman a Baer (2004) to popisují takto: Pokud v sebe-

posuzovacích testech na kreativitu výsledky dávají dohromady jeden faktor, pak je 

kreativita obecnou vlastností, pokud ovšem výsledky těchto testů tvoří více než jeden 

faktor, pak se zdá, že kreativita bude různá pro jednotlivé oblasti. Téma, zda se 

tvořivost liší pro jednotlivé oblasti kreativity, anebo se jedná o obecný faktor, zde 

zmiňujeme, neboť v této diplomové práci se zabýváme osobnostními rysy lidí,  

u kterým předpokládáme, že jsou tvořivější v oblasti vizuální tvorby. S ohledem na 

naše výsledky, je třeba mít na mysli i otázku struktury kreativity.  

 

 Ohledně struktury kreativity existuje mnoho názorů. Jedni se přiklání k tomu, 

že kreativita je obecná vlastnost. Podobně jako je tomu u inteligence, lidé, kteří jsou 

tvořivější v jedné oblasti bývají tvořivější i v oblastech jiných (e.g., Plucker, 2004). 

Druzí argumentují, že kreativita je více doménová vlastnost. Lidé bývají kreativnější 

jen v některých oblastech, nejsou tedy kreativnější ve všem, na co sáhnou 

(e.g., Sawyar, 2006). Piffer (2012), kterého jsme již zmínili výše, se také přiklání  

k tomu, že kreativita jako obecná vlastnost neexistuje. Podkládá to svým rozdělením 

na kreativní osoby a kreativní produkty. Píše ale, že kreativní potenciál může 

prostupovat všemi oblastmi činnosti. Vedle těchto dvou přístupů se také můžeme 

setkat s přístupy dalšími, jako je hybridní přístup, ve kterém pouze některé rysy 

kreativity jsou obecné. Vývojový přístup, jehož myšlenkou je, že obecný rys kreativity 

se postupně přetváří na jednotlivé specifické kreativní produkty. Anebo nihilistický 

přístup, který existenci kreativity úplně popírá (Silvia, Kaufman, & Pretz, 2009).     

 

 Nejlogičtější se možná jeví předpokládat, že kreativita je jak obecná, tedy 

každý člověk je svým způsobem kreativní, tak specifická, kdy na její rozvoj má dopad 

jak sociální kontext, tak vývoj člověka (Plucker & Beghetto, 2004). Baer a Kaufman 

(2005) na tomto základě přišli s teoretickým modelem postaveným na metafoře 

zábavního parku (The Amusement Park Theoretical (APT) Model). Prvně 

potřebujeme vstupenku, ta nám umožní přístup do všech oblastí. Podobně jsou 



 49 

zapotřebí určité vstupní požadavky, jako je inteligence, motivace atd. V zábavním 

parku jsou určité tématické oblasti, v kreativitě by se dalo hovořit o umění, vědě atp.  

a jsou tam také konkrétnější sekce, v rámci umění by to mohla být např. hudba, tanec, 

divadlo. A i tyto sekce mohou být dále rozděleny na menší části, pokud budeme 

mluvit o výtvarném umění, tak to se dá rozdělit na malbu, kresbu, sochařství, 

architekturu aj. (Baer & Kaufman, 2005; Kaufman, Cole, & Baer, 2009). Tento 

teoretický model je pro nás zajímavý, neboť pokud budeme předpokládat, že 

kreativitu je možné takto vrstvit, lidé věnující se výtvarnému umění, konkrétně  

v našem případě malbě a kresbě, by se mohli osobnostně lišit od těch, kteří se věnují 

jinému druhu umění, a ještě výraznější by tomu mohlo být při srovnání s „neumělci”. 

Podobně o vrstvení kreativity hovoří i Beghetto a Kaufman (2007), kteří přidávají 

existenci mini-c (mini-c), kterým disponují všichni, je to obecný faktor, na něj nasedá 

malé-c (little-c), to je každodenní tvořivost a z ní se může vyvinout velké-c (big-c), jež 

odkazuje na vysokou tvořivost ve specifické oblasti tvorby. Existenci jak obecného, 

tak specifického rysu kreativity nevyvrací ani Glazer (2009), který ve své studii 

zkoumal jednotlivé domény tvořivosti v souvislosti s psychickým onemocněním. 

 

4.3 Přístupy ke zkoumání kreativity 

 V předchozí kapitole jsme si ukázali pár testů osobnostních vlastností, mezi 

nimi ten Cattellův, který se stal východiskem pro celou řadu dotazníků, se kterými se 

pracuje i dnes. Nyní si představíme, pomocí několika přístupů, způsob, jakým se 

výzkumníci „pokouší” zachytit kreativitu. Slovo pokouší jsme použili záměrně, neboť 

testové metody užité k zachycení kreativity úzce souvisí s tím, jak si kreativitu 

jednotliví autoři vykládají. Co se týče tvořivosti, dost věcí je hodně nejasných, jedna je 

však bezesporu patrná, a to, že „měřit” kreativitu je složité (Silvia, Wigert, Reiter-

Palmon, & Kaufman, 2012).  

 

 Metody zjišťování tvořivosti se točí kolem tzv. 4P, se kterými přišel Rhodes 

(1961, as cited in Kaufman, & Sternberg, 2010). Jsou jimi osobnost (person), proces 

(process), produkt (product) a prostředí (press). První testování kreativity bylo spjato 

s divergentním myšlením a i dnes se pokládá za jednu z významných složek 

tvořivosti. Divergentní myšlení se vyznačuje originalitou, flexibilitou, fluencí  

a elaborací (Kaufman, Plucker, & Baer, 2008). Za všechny metody pracující  
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s divergentním myšlením tady představíme pouze dvě Guilfordův a Torranceho test. 

Myslíme si ale, že historicky měly největší přínos a s jejich významem se setkáváme  

i dnes.  Guilford (1967) ve svých testech vycházel ze svého modelu struktury 

inteligence, ve kterém rozeznával celkem dvacet čtyři typů divergentního myšlení. 

Každý typ vznikal kombinací jednoho obsahu (figurální, symbolický, sémantický  

a behaviorální) s jedním z produktů (jednotky, třídy, vztahy, systémy, transformace  

a implikace). Na Guilfordovu myšlenku navázal Torrance ve svém testu tvořivého 

myšlení. Ten má dvě části - figurativní a verbální. Figurativní část obsahuje tři typy 

úloh. První je tvoření obrázků, zde má proband za úkol smysluplně dokončit obrázky, 

které nemají žádná zdánlivý smysl. Druhý úkol se týká neúplných figur. Probandovým 

úkolem je dokončit a pojmenovat neúplné obrázky. V posledním úkolů liniích nebo 

kruzích má proband za úkol pozměnit a přetvořit dosavadní vnímanou strukturu na 

novou (Torrance, 1984). Vedle Torranceho testu se u nás můžeme setkat i s dalšímu 

testy tvořivosti, zmiňme za všechny Urbanův figurální test tvořivého myšlení (TSD - 

Z) (Urban, Jellen, & Kováč, 2003) nebo KREATOS - Projekční kresební test kreativity  

a osobnosti (Schürer, 1977). 

 

 Vedle testů pracujících s divergentním myšlením stále větší význam nabývají 

sebeposuzovací testy. Silvia et al. (2012) upozorňují, že tyto dotazníkové metody jsou 

důležitější, než jak je zatím ostatní odborníci vnímají. Posuzovací dotazníky týkající se 

tvořivosti se široce užívají ve školství, učitelé jimi hodnotí nadané žáky. Mimo to se 

ale začínají používat i v zahraničí při zkoumání kreativity, kdy lidé odpovídají, jak 

tvořivé sami sebe vnímají. Tyto dotazníky se prozatím využívají pouze v zahraničí, 

některé z nich jsou stále v určitém stupni ve vývoji. Ve zkratce se k některých z nich 

zmíníme. Našim záměrem je pouze poukázat na to, že takováto metoda přístupu ke 

tvořivosti vůbec existuje. Dále pak, že sebeposuzovací testy, ať už jde o tvořivé 

chování a projevy nebo vlastnosti osobností s tvořivostí úzce související, jako je  

v našem případě motivace, se v současné době dostávají do popředí ve výzkumu 

kreativity. Prvním testem, který bychom rádi představili, je Creativity Achevement 

Questionnaire (CAQ)2 autorů Carson, Peterson a Higgins (2005). Dotazník byl 

navržen tak, aby sledoval kreativní úspěchy v deseti oblastech, jimiž jsou např. 

                                                 
2 Názvy dotazníků záměrně ponecháváme v jejich původní anglické podobě, neboť jejich  
   české verze nejsou prozatím dostupné a pro naše účely není potřeba je nějak násilně   
   překládat.   
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vizuální tvorba, hudba nebo tanec. Další dotazník je Biographical Inventory of 

Creative Behaviors (BICB), který ve své disertační práci představil Batey (2007). 

Tento dotazník zachycuje každodenní tvořivost napříč oblastmi, jako jsou např. 

řemeslo, umění, tvůrčí psaní, mimo jiné ale také začleňuje oblasti, ve kterých by se 

mohla projevit sociální stránka kreativity jako je mentoring, leadership a coaching 

(Silvia et al., 2012). Za zmínku stojí také jeden vůbec z prvních sebeposuzujících 

dotazníků, dotazník Creative behavior Inventory (CBI), který vyvinul Hocevar (1979). 

Postupně z dlouhého seznamu vyselektoval devadesát položek, které spadají pod 

několik tvořivých oblastí, příkladem jsou, vedle již výše zmíněných oblastí, také 

matematika/věda nebo předváděné umění. Poslední z dotazníků, který zde zmíníme 

je Creativity Domain Questionnaire (CDQ) autorů Kaufman a Baer (2004). Princip 

dotazníku je, že lidé na škále zaznamenávají, jak si myslí, že jsou v dané činnosti 

kreativní. Na základě dat sebraných z CDQ dotazníku, Kaufman a Baer vytvořili 

teoretický konstrukt tvořivosti, který se podobá zábavnímu parku, jak jsme si již 

dříve uvedli. Díky sebeposuzující metodě, výzkum na poli tvořivosti začíná nabývat 

nových rozměrů a v budoucnu se ukáže, jak zásadní dopad na vnímání tvořivosti tato 

metoda bude mít.  

 

 Všechny výše zmíněné techniky mají své klady, ale také své limity, neboť jsou 

více či méně subjektivní. V literatuře se objevuje názor, že nejlepší metodou, jak 

posuzovat kreativitu, je zaměřit se na samotné dílo, teorii, nebo výtvor a nechat je 

ohodnotit skupinou expertů z dané oblasti (Kaufman et al., 2008). Tuto konsensuální 

teorii (CAT) propracovala Amabile (1982, 1996). Její výhody spočívají v posuzování 

aktuálního výtvoru či výkonu, neváže se na žádnou z představovaných teorií 

tvořivosti a podobá se tomu, jak je tvořivost běžně ve společnosti vnímána (Kaufman 

et al., 2008). 

 

 Touto podkapitolou jsme se snažili ukázat, že vedle u nás stále uznávaného  

a využívaného Torranceho testu tvořivého myšlení, v zahraničí na poli výzkumu 

tvořivosti vzrůstá nový trend a to sebeposuzovací metody přístupu k tvořivému 

chování, produktu, úspěchu i k nahlížení na psychické vlastnosti s tvořivostí 

související. V diplomové práci se této tendenci alespoň částečně snažíme přiblížit.  
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4.4 Kreativita a s ní související vybrané předpoklady 

 Kreativita je fenomén, podobně jako většina ostatních psychických procesů, 

který nestojí jen sám o sobě. Proto, aby se kreativita v osobnosti vůbec vyskytla a aby 

se spustil tvořivý proces, je třeba dalších osobnostních předpokladů, jako jsou 

vybrané osobnostní vlastnosti, inteligence, kognitivní styl, emocionální inteligence, 

vědomosti, imaginace, schopnost hledat problémy, asociační schopnosti a sociální 

složky, jako je vliv prostředí či psychosociální rysy osobnosti, jako např. motivace 

(Barron & Harrington, 1981; Baer & Kaufman, 2005); a v tomto výčtu bychom určitě 

mohli pokračovat dále. Tyto dispozice, mezi nimi často zmiňované intelektové 

schopnosti, jsou v jisté míře potřebné pro kreativní tvorbu, nejsou ale úplně 

dostačující (Baer & Kaufman, 2005; Renzulli, 1984). Stále je otázkou, do jaké míry 

spolu tyto složky souvisí, jak moc je na nich kreativní tvorba postavena, zda jim je 

určitým způsobem nadřazena a tedy částečně na nich nezávislá, anebo je kreativita 

jen sumou těchto částí. Tedy např. fenomén, který pramení z obyčejných kognitivních 

procesů (Ward, Smith, & Vaid, 1997). V literatuře se můžeme setkat s rozdílnými 

názory. Některé dispozice jsou však obecněji více přijímané než jiné a s jejich 

výběrem se teď ve zkratce seznámíme. 

 

 Napříč výzkumy se ukazuje, že nejčastěji jsou spolu spojovány kreativita  

a inteligence. Od chvíle, kdy Guilford (1967) představil svůj model struktury 

intelektu a poukázal na to, že inteligence a kreativita jsou vzájemně propojeny, 

dostaly se tyto dvě dispozice do popředí výzkumů. Někteří autoři jejich spojitost spíše 

přehlíželi, jiní jí naopak přeceňovali (Silvia, 2008). Wallach a Kogan (1965) se stavěli 

proti Guilfordovi do opozice, dle jejich mínění kreativita a inteligence jsou dvě 

vzájemně nezávislé proměnné. Taktéž Barron a Harrington (1981) neshledávali, že by 

inteligence měla na kreativní tvorbu nějaký výrazný vliv. Baer a Kaufman (2005) 

naopak říkají, že je potřeba nějakých kognitivních schopností, aby mohl být jedinec 

kreativní. Dá se očekávat, čím vyšší míra inteligence, tím tvořivější člověk je. Mírná 

korelace se mezi těmito dvěma proměnnými ukázala přibližně do IQ 120. Při vyšší 

inteligenci se již tvořivost jedince nezvyšovala. V některých studiích se dokonce 

ukázalo, že tomu bylo spíše obráceně (Sternberg & O'Hara, 1999). Objevuje se také 

názor, že kreativita a inteligence spolu mohou být nepřímo spjaty. Hovoří se o třetí 

proměnné. Touto spojnicí se ukázala být kupříkladu otevřenost ke zkušenostem 
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(Silvia, 2008). Doposud byla inteligence zmiňována jako obecný faktor, Gardner 

(1999) na ní nahlížel spíše jako na několik specifických druhů inteligence, každý se 

pojící s jistým druhem tvořivosti - malování, choreografie, hudba aj. O inteligenci, 

divergentním myšlení, kognitivních stylech atd. by se toho dalo říci mnohem více. Pro 

účely této práce je potřeba vzít v potaz možnou souvislost inteligence a tvořivosti. Jak 

se ale ukazuje, jistá míra inteligence je zapotřebí, aby mohl být člověk kreativní. Zdá 

se však logické předpokládat, že inteligence, konkrétněji divergentní myšlení bude 

více souviset s řešením problémů (Sawyer, 2006), než by tomu mohlo být u výtvarné 

tvorby, na ní mohou mít výraznější podíl jiné z dispozic; my se zamýšlíme nad 

významem motivace.   

 

 Podobně jako se předpokládá určitá míra inteligence, aby vzniklo něco nového, 

originálního a zároveň užitečného, je zapotřebí také určité míry vědomostí 

(Weisberg, 1999). Neboť tvořivost je vnímána v souvislosti s odborností (Sternberg, 

2009). Aby mohlo vzniknout něco nového, je zapotřebí, aby člověk zvážil své 

dosavadní vědomosti o daném tématu. Opět je zde zmíněna jen určitá míra, protože 

přílišné ulpívání na poznatcích může vést k zúženému vnímání a stát se tak barierou 

spíše než odrazovým můstek (Sternberg, 2012). Když si prohlédneme vzorek 

výtvarníků, se kterými pracujeme, data se zdají být z větší části v souladu s touto 

myšlenkou, neboť většina výtvarníků je jistým způsobem vzdělána v oblasti umění. 

Dalšími složkami, které bývají s kreativitou spojovány, jsou afekt, emoce a také 

intuice (Runco, 2008). Výzkumy se například věnují roli emocionální inteligence  

a emocionální kreativity (Ivcevic, Brackett, & Mayer, 2007). Emoce, zvláště silné 

emoce, mohou být významné v tvořivém procesu právě proto, že zvyšují uvědomění  

a mohou nabourat rigidní uvažování (Isen, Johnson, Mertz, & Robinson, 1985).   

 

 Uvedli jsme pouze krátký výčet proměnných, na které bychom mohli  

v průběhu našeho výzkumu narazit, a které by mohly souviset s předpokládanou 

odlišností osobnostních rysů výtvarníků. Pro nás je zvláště významná motivace a její 

komponenty, které mohou být spojovány s tvořivým procesem a s tvořivostí. O té  

a dalších psychosociálním složkách, které mohou souviset s vlastnostmi lidí 

věnujících se tvorbě, si povíme v následující kapitole. Ta je věnována motivaci  

z pohledu sociální psychologii kreativity (Amabile, 1996). 
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5. Motivace v sociální psychologii kreativity 

 
 Závěrečná kapitola teoretické části je věnována sociální psychologii kreativity, 

jakožto mladému oboru, který se věnuje sociálně psychologickému působení na 

kreativní výkon. Průkopnicí v tomto oboru je T. M. Amabile, o jejíž poznatky z 

výzkumů se opíráme v průběhu celé diplomové práce. V této kapitole si prvně něco 

málo povíme o komponentové teorii kreativity, která mimo jiné zahrnuje také sociální 

proměnné. Navážeme rozdělením motivace na vnitřní a vnější. Toto rozlišení je 

důležité, neboť každý z motivátorů, podle toho, jestli pochází z okolního prostředí 

anebo je vnitřní motivací člověka, působí rozdílně na tvořivost člověka.  

A v neposlední řadě si ukážeme některé výzkumné poznatky vztahující se k vybraným 

škálám Dotazníku motivace k výkonu. Začneme tedy tím, že si ukážeme, které 

jednotlivé proměnné do procesu motivace mohou vstupovat.  

 
5.1 Komponentová teorie kreativity 

 Spousta výzkumníků se v průběhu let snažila kreativitu definovat. Většina  

z nich se shodla na tom, že kreativní produkt nebo myšlenka by měly splňovat dvě 

podmínky - novost a vhodnost (užitečnost). V předchozích kapitolách jsme popisovali 

proměnné, které do kreativního procesu vstupují. Jednu z proměnných jsme si 

prozatím zmínili jen velmi okrajově a tou je sociální prostředí. Dlouhá léta studia 

literatury, výzkumů a experimentů dala za vznik teoretickému modelu, ve kterém 

jsou zahrnuty jak kognitivní, osobnostní, motivační složky, o kterých jsme se zmínili 

dříve, tak také působení okolí na tvořivý proces. Tento všestranný model byl nazván 

Komponentová teorie kreativity (Component Theory of Creativity) a jeho autorkou je 

Amabile (1983), která v zahraničí jako jedna z prvních stála u zrodu sociální 

psychologie kreativity.   

 

 Model se skládá ze čtyř částí, bez kterých by nemohla vzniknout tvořivá 

odezva. První tři jsou součástí jedince, jsou jimi úkolová, pracovní motivace (task 

motivation), dovednosti významné pro jednotlivé oblasti (domain-relevant skills)  

a procesy významné pro tvořivost (creativity-relevant processes). Čtvrtý podnět 

přichází z vnější a jedná se o sociální prostředí. Konkrétněji, úkolovou, pracovní 

motivací Amabile myslí vnitřní motivaci člověka, jeho schopnost zapojit se do 



 55 

aktivity, užít si jí, najít v ní smysl i výzvu. Dovednosti významné pro jednotlivé 

oblasti, odkazují na stupeň expertízy v konkrétním odvětví, jedná se o vědomosti, 

schopnosti, inteligenci. Procesy významné pro kreativitu jsou vysvětlovány, jako 

osobnostní a kognitivní procesy, kterých je zapotřebí, aby mohla vzniknout nová 

myšlenka, jmenovitě jde o schopnost přijmout riziko, sebedisciplínu, nezávislost  

a schopnost nahlížet na věci z nové perspektivy. Poslední sociální prostředí 

zahrnuje věci spadající pod vnější motivaci, jako je pracovní prostředí, supervize, 

spolupráce, volnost a podpora nových myšlenek atd. Všechny tyto čtyři kreativní části 

mohou působit na kreativní proces, ten se skládá z několika kroků, jednotlivé kroky 

mohou následovat různě po sobě, jejich pořadí není ustálené. Těmito kroky jsou 

rozpoznání úkolu či problému (Problem or Task Identification), příprava 

(Preparation), vznik odpovědí (Response Generation) a zhodnocení odpovědí  

a sdělení výsledků (Response Validation and Communication) (Amabile, 1983, 1996, 

2013). Později byl k modelu přidán ještě význam emočního stavu, neboť i ten se 

ukázal hrát významnou roli v tvořivém procesu (Amabile & Mueller, 2007).  Obrázek 

komponentového modelu kreativity je k vidění na straně 56. 

 

 Na tomto modelu můžeme vidět rozsáhlost tvořivého procesu a množství 

proměnných, které do něj vstupují. Rozhodně není v našich silách kontrolovat 

všechny tyto proměnné. Potřebné je si však uvědomit, jak rozsáhlé hranice tvořivost 

má, a že se s každým dalším výzkumem a každou teorií dále rozpínají. Tvořivost je 

skutečně složitý jev a my se v této práci věnujeme jen jedné hodně úzké jeho složce  

a i tak je pravděpodobné, že nám toho více unikne, než kolik dokážeme zachytit.   
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Obr. 1. Komponentový model kreativity (volně podle Amabile, 1996, p. 113). 
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5.2 Vnitřní a vnější motivace 

 Celý souhrn proměnných, které jsme výše uvedli, a které mohou působit na 

motivaci a dále pak na kreativitu, by se dal také rozdělit na podněty, které přicházejí  

z vnější a podněty v rámci vnitřního života jedince. Řeč je o vnitřní a vnější motivaci. 

Vnitřní motivace je kladná reakce na určitou úlohu, před kterou člověk stojí. Provází ji 

pocity nadšení, zájmu, zaujetí, zvědavosti, výzvy, uspokojení a mnoho dalších, které 

podporují touhu do něčeho se pustit, něco dokázat. Oproti tomu vnější motivace je 

způsobená podnětem, který úzce nesouvisí se samotným úkolem. Jedná se  

o hodnocení, odměny, různé pokyny, instrukce a příkazy, a cokoli, co člověk nemůže 

sám z větší části své iniciativy ovlivnit (Amabile, 1996).  

 

 Proč se o vnitřní a vnější motivaci vůbec zmiňujeme? A jak souvisí s tvořivostí 

člověka, u kterého se předpokládá vyšší míra tvořivosti, tedy u lidí věnujících se 

umění? Prvně je třeba uvést, že motivace se objevuje jak v podobě určitého relativně 

stabilnějšího rysu (trait motivation), tak v podobě situačního jevu (state motivation). 

Vzájemně na sebe mohou působit. Ve studii zaměřené na výtvarníky se ukázalo, že 

studenti, kteří bývají spíše vnitřně motivováni (motivace je zde rysem), mají relativně 

stálé výkony, avšak to se může změnit, působí-li na ně nějaký silný vnější motivátor, 

který přichází ze sociálního prostředí (situační motivace). Pak může být vnitřní 

motivace pozměněna tou vnější (Amabile, 1993). Mohlo by se zdát, že vnitřní a vnější 

motivace jsou vlastní protipóly. Ukazuje se však, že proces motivace bude složitější. 

Vnitřní a vnější motivace jedna druhou nemusí jen „přetlačovat”, mohou také 

fungovat společně. Amabile hovoří o tzv. motivační synergii. Díla výtvarníků byla 

hodnocena nezávislými odborníky z oboru a byla seřazena podle toho, jak byla 

kreativní. Ti, kteří se umístili na předních příčkách, byli zároveň také ti, kteří byli jak 

vnitřně motivováni (tvorba pro ně byla osobní výzva), tak motivování z vnější (toužili 

po tom, aby jejich práce byla oceněna okolím) (Amabile, 1993).  

 

 Pokud bychom se zamýšleli nad tím, která z těchto motivačním proměnných 

má pro výtvarníky větší význam, dle zkoumání se zdá, že větší účinek na tvořivý 

projev má vnitřní motivace (Stanko-Kaczmarek, 2012). Podobné výsledky vychází 

také např. pro spisovatelé (Amabile, 1983). Naopak se ukazuje, že zásah z vnější, ve 

formě vnějšího motivačního prostředku, může snižovat jak tvořivost daného díla, tak 
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vnitřní motivaci jeho autora (Baer, 1997). Záleží však, jakou formou je tento zásah 

proveden. Je třeba mít na paměti, že sama instrukce či zadání práce, může být 

provedeno způsobem, který při nevhodném přednesu může mít dopad na kreativitu 

výsledku. A tohle se netýká jen dospělých výtvarníků. V jedné dřívější studii se 

kupříkladu ukázalo, že děti, kterým bylo zadání obrázku spíše nařízeno, kreslily méně 

tvořivěji než děti, které zadání dostaly spíše informační formou. Bylo jim sděleno, jaké 

mají možnosti, ale způsob práce už byl jen na nich a na tom, jak se ho zhostily 

(Koestner, Ryan, Bernieri, & Holt, 1984).  

 
5.3 Motivace a s ní související vybrané předpoklady 

 Motivace by jako proces nemohla existovat sama o sobě. Je součástí mnohem 

většího celku a jedním z významných činitelů je sociální prostředí. Jednotlivé 

proměnné skrze motivační složku působí na tvořivý potenciál a na kreativitu jedince 

v průběhu celého jeho života. 

 

5.3.1 Sociálně psychologické proměnné 

 Sociální prostředí nepřetržitě na člověka působí. Zasahuje jak do jeho vnitřní 

motivace, tak jej motivuje prostředky z vnější. Z vývojového hlediska je možné narazit 

na dva proudy výzkumů v oblasti sociálně psychologického působení na kreativitu 

člověka. Jeden z nich se zaměřuje na dětství a adolescenci, další pak na to, jak se tento 

potenciál projevuje a rozvíjí v dospělosti (Simonton, 2000). Výzkumy se zabývají 

např. pořadím narození a jeho působením na tvořivost dítěte. Nedocházejí však  

k jednoznačným výsledkům. Ukazuje se, že samotné pořadí narození možná nebude 

mít takový význam, jako postavení v rámci rodiny, ve kterém dítě vyrůstá (Albert, 

1980). Význam v rozvoji tvořivosti dítěte v raném dětství, muže mít také přítomnost 

vzoru, tedy vysoce tvořivého člověka. Dítě si tak může vytvářet vnitřní motivaci 

směrem ke specifické oblasti. Napodobování se zdá mít význam v mladším věku, poté 

je potřeba, aby se jedinec vydal svou vlastní cestou, jinak tvořivý potenciál nemusí být 

dále rozvinut (Amabile, 1996). V biografiích vysoce tvořivých lidí je možné častěji 

nalézt různé nepříznivé podmínky v dětství, jako je ztráta jednoho z rodičů či ztížená 

socioekonomická situace. Ukazuje se, že tyto okolnosti mohou narušit konvenční 

vnímání jedince (Simonton, 2000). V rozvoji tvořivosti, mimo rodinné prostředí, hraje 

také roli prostředí školy, univerzity, či pracovní prostředí. Nezanedbatelný význam 
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má také samotná kultura, do které se člověk narodí a ve které vyrůstá, neboť ne 

všechny kultury mají podobné podmínky pro rozvoj tvořivosti (Amabile, 1996; 

Simonton, 2000). 

 

5.3.2 LMI proměnné  

 Psychosociální vlastnosti, jako poměrně stálé rysy osobnosti, se podílí na míře 

motivace jedince, která souvisí s kreativním procesem a tvořivým výsledem toho 

procesu. Některé sociální vlivy mají na kreativitu pozitivní účinek, mohou udržovat 

její úroveň nebo ji dokonce zvyšovat. Jiné mají účinek opačný a mohou za jistých 

podmínek lidské kreativitě dokonce uškodit. Doposud nebylo provedeno mnoho 

výzkumů, které by se podrobněji zaměřovaly na psychosociální rysy osobnosti, resp. 

na působení sociálního prostředí na jedince a možné změny v jeho psychických 

vlastnostech. Některé se ovšem zabývají sociálními proměnnými, které působí na 

motivaci jedince a mohou částečně přímo či nepřímo souviset s některými faktory, se 

kterými pracuje dotazník LMI. Na možnou souvislost je třeba nahlížet jako na zdroj 

informací a podnět k dalšímu výzkumu v dané oblasti, neboť většina studií byla 

prováděna s dětmi předškolního věku či dětmi plnícími základní školní docházku. 

Studie pracující se studenty vysokých škol anebo zaměstnanci se zaměřují převážně 

na kreativitu jako obecný faktor. Jen velmi malé množství studií pracuje s osobností 

umělců a ještě méně pak se samotnými výtvarníky. Vybrali jsme ty faktory, se kterými 

se můžeme ve studiích nejčastěji setkat a propojili jsme je s jednotlivými škálami 

dotazníku LMI.  

 

Angažovanost (AN) 

 Studií na angažovanost v procesu kreativní tvorby není mnoho. Zmiňme studii, 

ve které se autoři zaměřili na možnou spojitost mezi kreativitou, schopností kreslit  

a angažovaností. Studenti středních a vysokých škol měli za úkol nakreslit dům, běžící 

postavu, hřiště a fantasijní kresbu. Jejich obrázky byly posuzovány výtvarníky jako 

experty z oboru. Studenti dále vyplnili dotazník CCRS hodnotící jejich tvořivé 

dispozice. Ve výsledcích se ukázalo, že angažovanost hrála vyšší roli s přibývajícím 

věkem, zvláště v mladé dospělosti (Chan & Zhao, 2010).   
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Flexibilita (FX) 

 Flexibilita hodně úzce souvisí s fluencí a společně s elaborací a originalitou je 

považována za hlavní složku divergentního myšlení. Odkazuje na množství různých 

odpovědí. (Amabile, 1996; Torrance, 1984). Flexibilita bývá uváděna jako jedna ze 

složek kreativity obecně. Zamyslíme-li se nad jejím významem, zdá se, že velké 

množství odlišných nápadů je zapotřebí spíše při kreativním řešení problémů. Při 

výtvarné práci, zdá se, není velké množství nápadů tolik zapotřebí (Sawyer, 2011).   

 

Flow (FL) 

 S tímto termínem přišel Csikszentmihalyi. Byl zaujat jevem, který se objevoval 

u umělců během jejich práce. Flow se používá pro stav, kdy je jedinec ponořen do 

práce tak, že nevnímá okolí, neuvědomuje si ani vlastní potřeby, jako je hlad, žízeň či 

únava. Jde o aktivitu, která vychází z vnitřní motivace jedince a je sama o sobě 

oceněním, bez ohledu na vnější motivační nástroje (Nakamura & Csikszentmihalyi, 

2001). Stav flow se ukazuje být výraznější u tvořivějších jedinců (MacDonald, Byrne, 

& Carlton, 2006). Dochází při něm ke změně pozornosti. Kreativní lidé mají rádi dvou 

práci, dokáží se do ní úplně ponořit, flow tak souvisí s objevováním a tvořením 

něčeho nového. Flow jak stav, tak proces je podmíněn několika předpoklady. Prvním 

z nich je jasnost cíle. Ten může být zvlášť u umělců z počátku těžké identifikovat. 

Umělci si potřebují vyvinout podvědomý mechanismus, který jim jako Múza vnukne 

myšlenku co tvořit. Další je zpětná reakce na to, jak dobře si člověk vede. Pro umělce 

je nejlepší zvnitřnit si nároky a kritéria hodnocení děl, aby mohl sám sebe směrovat. 

Protože v opačném případě nekonečné čekání na hodnocení z okolí může vést k tomu, 

že se autor tvorby konkrétního díla vzdá. Dále je třeba najít rovnováhu mezi výzvou  

a vlastními schopnostmi. Aby nastalo flow, je třeba, aby dílo bylo zároveň pro tvůrce 

zábavné, ale také určitým způsobem současně náročné.  Kromě toho ve flow dochází k 

stavu uvědomování si současné probíhající činnosti, tedy to, jak dílo vzniká pod 

rukama. Dochází také k vytěsnění okolních rušivých zvuků, k zapomínání na čas i na 

sebe. Během stavu flow, když jedinec pracuje, nepociťuje štěstí, to se společně  

s uspokojením dostavuje, jakmile ze stavu flow vystoupí (Csikszentmihalyi, 1997).     
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Internalita (IN) 

 Internalita nebo také Locus of Control, označuje způsob, jakým si lidé 

vysvětlují výsledky svých činů. Studie na ni nedochází ke shodným výsledkům. 

Internalita je důležitá v rámci udržení motivace, její spojitost s kreativitou se však  

v některých studiích jeví neprůkazná. (Poole, Williams, & Lett, 1977). Nebo průkazná, 

ale pouze u dívek v předškolním a v brzce školním věku (Cohen & Oden, 1974). Jinde 

vnější Locus of Control přecházel do vnitřního s tím, jak žáci přestupovali z prvního 

stupně na druhý (Brink, 2003). Všechny zmíněné studie pracovaly s internalitou  

u dětí a žáků základních škol. Otázkou je, zda se internalita nestává více zásadní pro 

kreativitu s přibývajícím věkem. V jedné ze studií pracující s dospělými umělci se totiž 

ukázalo, že vnitřní Locus of Control pozitivně koreluje s výší kreativity. Avšak 

průměrný věk umělců byl padesát pět let (Poorsoltan, 2012).  

 

Hrdost na výkon (HV) 

 K této škále by se daly přiřadit studie zabývající se sebevědomím a self-esteem. 

Z mnohých výsledků vyplývá, že self-esteem pozitivně souvisí s tvořivostí (Kemple, 

David, & Wang, 1996). Pokud jde o ženy, korelace je ještě výraznější (Goldsmith & 

Matherly, 1988). Hrdost na výkon se zvyšuje s postupným zažíváním úspěchu. 

Opačně se však neukazuje, že by vysoké self-esteem vedlo k lepším výkonům 

(Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs, 2003). Tomuto předpokladu odpovídá  

i jedna z dřívějších studii, která byla zaměřena na balet. Balet jako volnočasová 

aktivita zvyšoval sebevědomí i důvěru dívek v jejich vlastní schopnosti. Jejich self-

esteem bylo tím vyšší, čím déle se baletu věnovaly (Kalliopuska, 1989).  

 

Preference obtížnosti (PO) 

 Poorsoltan (2012) v komparativní studii osobnostních vlastností umělců  

s osobnostními vlastnostmi podnikatelů uvádí, že umělci podobně jako podnikatelé 

musí být ochotni riskovat. Zvláště když působí v odvětví, kde je velmi složité se 

prosadit a být uznáván. Umělci potřebují umět riskovat, aby mohli překročit hranice 

všednosti a přijít s něčím novým a netradičním. Csikszentmihalyi (1997) hovoří  

o obtížnosti v souvislosti s flow, které pozitivně koreluje s kreativitou. Středně 

náročný úkol flow podporuje, vysoká obtížnost úkolu už může být kontraproduktivní. 
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Zde by bylo možné usuzovat, že vysoká náročnost úkolu nebude nahrávat ani 

kreativitě, středně obtížný úkol by ji ale mohl podnítit.    

 

Samostatnost (SA) 

 Samostatnost je možné v literatuře najít společně s nezávislostí, nekon-

venčním chováním či nonkonformismem a každá tato složka může být určitým 

způsobem spojovaná s kreativitou (Runco, 1999). Ve firmách, kde je potřeba řešit 

problémy a úkoly vznikají kreativní týmy. Je však tým tvořivější než by byli jednotliví 

jeho členové samostatně? Ukazuje se, že někdy se týmová práce vyplácí, členové se 

navzájem podněcují k myšlenkám, na které by jinak sami nepřišli (Harvey, 2014).  

V jiné studii vedle sebe stály týmy a jednotlivci, kdy všem byla dána stejná instrukce, 

která měla podnítit tvořivé řešení. Z výsledků vyplynulo, že tvořivější byli lidé, kteří 

pracovali samostatně (Goncalo & Staw, 2006). Otázkou je, jak tomu bude u lidí, kteří 

jsou pokládáni za tvořivé ve specializované oblasti, jako je výtvarné umění. Zde 

bychom předpokládali, že tvořivější budou ti, kteří preferují samostatnost v práci. 

Neboť každý z výtvarníků má svůj osobní styl, ze kterého vychází během své tvorby. 

Ale může tomu být i opačně. Kolektivní práce výtvarníků by měla být ne o produkci 

množství řešení, ale o lidech, od kterých se očekávají tvořivá řešení. Do kreativního 

skupinového procesu vstupuje hodně proměnných jako plánování, dobré vedení, 

kolektivní smysl práce a pak může být očekávána vyšší tvořivost skupiny než 

jednotlivců, jako je tomu například u týmů animátorů studia Pixar, kteří se po dlouhá 

léta drží na přední příčce v tvorbě animovaných filmů (The Economist, 2010).  

 

Soutěživost (SO) 

 Autoři zabývající se soutěživostí pracují ve svých studiích také s dalšími 

faktory, jako je hodnocení, odměny a s aspektem výhry a prohry a nic mezi tím 

(Amabile, 1996). Celkově se ukazuje, že soutěživost má spíše negativní dopad na 

tvořivost. Příkladem může být studie, ve které studentky vysoké školy měly za úkol 

vytvořit koláž. Jedné skupině bylo sděleno, že jejich dílo bude na závěr posouzeno, 

druhé skupině tato informace sdělena nebyla. Jak se předpokládalo, práce dívek, které 

očekávaly závěrečné hodnocení, byly posuzovány jako méně tvořivé, než práce dívek 



 63 

ve druhé skupině (Amabile, 1979). Taktéž v dalších dvou studiích3 došla Amabile ke 

stejnému výsledky, tedy že soutěživé prostředí vede k nižší tvořivosti (Amabile, 

1996). V pozdější studii se ukazuje, že svou roli může hrát i míra soutěživosti. 

Podmínky, které byly mírně až středně soutěživé, kladně souvisely s mírou tvořivosti. 

Negativní dopad na kreativitu se projevil až za středně až vysoce kompetitivních 

podmínek (Baer, Leenders, Oldham, & Vadera, 2010). 

                                                 
3 více Amabile, T. M. (1982). Children's Artistic Creativity Detrimental Effects of Competition in a  
            Field Setting. Personality and Social Psychology Bulletin, 8(3), 573-578. 
           Amabile, T. M. (1987). The motivation to be creative. In Isaksen, S. (Ed.) Frontiers of  creativity   
              research: Beyond the basics, New York: Bearly Limited. 
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II. EMPIRICKÁ ČÁST 
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6. Výzkumný záměr 

 
 Kreativita je velmi komplexní jev. Pokusit se jej zcela zachytit je velmi složité 

(Silvia et al., 2012). V našem výzkumu jsme se rozhodli, v souladu se zahraničními 

studiemi v oblasti sociální psychologie kreativity (Amabile, 1996), podívat se na 

kreativitu výtvarníků skrze jejich motivační stránku. Na základě literatury 

předpokládáme, že výtvarníci disponují vyšší mírou tvořivosti, minimálně v oblasti 

výtvarného umění, v porovnání s běžnou populací. Konkrétně v kresbě a malbě se 

ukazuje, že roky strávené praxí a zlepšováním dovednosti kreslit pozitivně korelují  

v mírou tvořivosti (Chan & Zhao, 2010). Dále se pak domníváme, že skupina 

výtvarníků bude tvořivější, neboť velká většina z nich má vzdělání či je vzdělávána  

v oblasti výtvarného umění. V současné době se autoři přiklánějí k názoru, že jeden  

z nejvhodnějších způsobů, jak posuzovat tvořivost, je hodnotit díla odborníky z oboru 

(Amabile, 1996). A k tomu dochází jak při vstupních talentových zkouškách na 

umělecké školy, tak v průběhu celého jejich studia. Tudíž předpokládáme, že jistá 

vyšší míra tvořivosti byla u těchto lidí již rozpoznána.    

 

 Obor sociální psychologie kreativity je poměrně nový. Doposud se v této 

oblasti setkáváme s mnoha nevysvětlenými jevy. Našim výzkumným záměrem je 

nahlédnout a zmapovat vybrané psychosociální rysy osobnosti výtvarníků pomocí 

Dotazníku motivace k výkonu LMI a zjistit, jestli se významně odlišují od srovnávací 

skupiny lidí, kteří se umění ve větší míře nevěnují. Na závěr dotazníku jsme zařadili 

několik doplňujících otázek, které by nám mohly pomoci rozpoznat některé 

proměnné, které se dle studií zdají mít také souvislost s tvořivostí. Těmito otázkami 

bychom alespoň částečně chtěli získat představu o některých proměnných, které 

mohou vstupovat do procesu motivace a tvořivosti. A mít je na paměti, když později 

zvažujeme, že jednou z proměnných, která může hrát významnou roli, a která může 

odlišovat skupinu výtvarníků od neumělců, může být přítomnost umění v jejich 

životech. 
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7. Cíle výzkumu a výzkumné hypotézy 

 
 Hlavním cílem vašeho výzkumu je zmapovat vybrané psychosociální rysy 

osobnosti výtvarníků pomocí Dotazníku motivace k výkonu a podívat se na to, jestli 

se zkoumané motivační osobnostní vlastnosti výtvarníků odlišují od osobnostních 

vlastností lidí, kteří se umění ve větší míře nevěnují. Srovnávací skupinu budeme tedy 

nazývat „neumělci”. Statistické nulové a alternativní hypotézy pro vybrané faktory 

spolu s jejich výsledky blíže probíráme v kapitole 10. Výsledky.    

 
Výzkumná hypotéza I (H0): Mezi průměrnými skóry výtvarníků a neumělců není 
signifikantní rozdíl v Angažovanosti. 
  
Výzkumná hypotéza II (H0): Mezi průměrnými skóry výtvarníků a neumělců není 
signifikantní rozdíl ve Flexibilitě. 
 
Výzkumná hypotéza III (Ha):  Výtvarníci dosahují signifikantně vyšších průměrných 
skórů ve Flow než neumělci.  
 
Výzkumná hypotéza IV (H0): Mezi průměrnými skóry výtvarníků a neumělců není 
signifikantní rozdíl v Internalitě. 
 
Výzkumná hypotéza V (Ha): Výtvarníci dosahují signifikantně vyšších průměrných 
skórů v Hrdosti na výkon než neumělci.  
 
Výzkumná hypotéza VI (H0): Mezi průměrnými skóry výtvarníků a neumělců není 
signifikantní rozdíl v Preferenci obtížnosti. 
 
Výzkumná hypotéza VII (Ha): Výtvarníci dosahují signifikantně vyšších průměrných 
skórů v Samostatnosti než neumělci.  
 
Výzkumná hypotéza VIII (Ha): Výtvarníci dosahují signifikantně vyšších průměrných 
skórů v Orientaci na status než neumělci.  
  
Výzkumná hypotéza IX (Ha): Výtvarníci dosahují signifikantně nižších průměrných 
skórů v Soutěživosti než neumělci.  
 
Výzkumná hypotéza X (Ha): Výtvarníci dosahují signifikantně rozdílných průměrných 
skórů v minimálně jedné ze 17 škál oproti neumělcům. 
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8. Metodologie výzkumu 

 
8.1 Použité metody 

 Vzhledem k cíli této diplomové práce jsme zvolili dotazník Motivace k výkonu 

LMI, na jehož závěr jsme přidali několik doplňujících otázek na proměnné, které dle 

literatury mohou s motivací úzce souviset. Každé ze dvou skupin, jak výtvarníkům tak 

srovnávací skupině, byl předložen dotazník s instrukcí, kde byl vysvětlen účel sběru 

dat, metoda LMI a bylo uvedeno, že dotazník je prvořadě anonymní. Pouze v případě, 

že by účastníci chtěli znát svůj osobnostní profil, který jim v dotazníku vyjde, měli 

možnost na konci dotazníku napsat svou emailovou adresu. Zpětná vazba proběhla 

skrze email. Zájemcům o výsledek byl zaslán jejich individuální osobnostní profil 

společně s popisy všech 17 osobnostních rysů. Dotazníky LMI byly pro obě skupiny 

shodné, pouze byla navíc přidána jedna doplňující otázka navíc byla přidána pro 

srovnávací skupinu, která se ptala, jestli někdy zvažovali podání si přihlášky na 

některou z uměleckých škol. 

 

8.1.1 Dotazník motivace k výkonu LMI 

 Dotazník LMI byl účastníkům předložen v internetové podobě. Obsahuje 

celkem 170 výroků. Své odpovědi účastník zaznamenává na stupnici od 1 do 7, 

přičemž 1 znamená vůbec nesouhlasím a 7 zcela souhlasím. Každá ze 17 škál je  

v dotazníku zastoupena 10 otázkami. Položky jsou řazeny tak, aby udržovaly 

pozornost probanda a nedocházelo u něj k přesycení podobnými výroky (Schuler & 

Prochaska, 2003).  

 

 Součástí metody je verze dotazníku tužka-papír. Tento dotazník byl ve svém 

přesném znění převeden do internetové podoby. Dále jsou součástí vyhodnocovací 

šablony. Skórování je shodné se stupnicí odpovědí, tedy 1 - 7. Přibližně třetina 

položek má reverzní charakter, tedy hodnocení otázky je opačné, odpověď 1 = 7 

bodů, odpověď 7 = 1 bod. Hodnocení takovýchto položek je označeno ve 

vyhodnocovacích šablonách. Dle těchto šablon bylo nastaveno v programu MS Office 

Excel 2003 vyhodnocení dat sebraných na internetu. Pro všech sedmnáct  

škál: vytrvalost VY, dominance DO, angažovanost AN, důvěra v úspěch DU, flexibilita 

FX, flow FL, nebojácnost NE, internalita IN, kompenzační úsilí KU, hrdost na výkon 
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HV, ochota učit se OU, preference obtížnosti PO, samostatnost SA, sebekontrola SK, 

orientace na status OS, soutěživost SO a cílevědomost CV, které byly podrobně 

popsány v třetí kapitole - 3.3.3 Dotazník motivace k výkonu (LMI), byly vypočítány 

hrubé skóry, které byly následně statisticky zpracovány.  

 

8.1.2 Doplňující otázky 

 Na závěr dotazníku jsme zařadili několik doplňujících otázek, které na základě 

literatury mohou souviset s motivací a mohly by tedy popřípadě objasnit některé 

výsledky, které se nám vycházejí. U jednotlivých pohlaví je možné očekávat rozdíly. 

Muži zdá se, že budou více dominantní a budou skórovat výše v důvěře ve vlastní 

úspěch než ženy (Schuler & Prochaska, 2003). U umělců tomu může být právě 

obráceně, neboť se u nich vyskytují častěji vlastnosti typické pro opačné pohlaví 

(Šlédr, 1991). Otázku na věk jsme zařadili, abychom si mohli udržet námi stanovené 

věkové rozmezí, dle manuálu LMI se ale neočekávají velké rozdíly ve věku a motivaci 

(Schuler & Prochaska, 2003). Další čtyři otázky jsou zaměřeny na studium: nejvyšší 

dosažené vzdělání, zda chodili na střední uměleckou školu, vysokou uměleckou 

školu a jaký je jejich obor studia či odvětví práce. V některých studiích se ukazuje, 

že tvořivost může souviset s léty strávenými kreslením (Chan & Zhao, 2010). Otázky 

na umělecké školy byly zařazeny také z toho důvodu, abychom sledovali, jestli se nám 

ve srovnávací skupině nevyskytují lidí se vzděláním v oblasti umění, přestože se mu  

v současnosti nemusí věnovat. Z podobného důvodu jsme se u srovnávací skupiny 

ptali, jestli někdy neuvažovali o tom, že by se chtěli přihlásit na některou  

z uměleckých škol. Další dvě otázky byly dobrovolné a týkaly se ročního příjmu  

a spokojenosti s tímto příjmem. Ukazuje se, že výše příjmu a spokojenost s ním 

koreluje s dominancí (Schuler & Prochaska, 2003). Otázky jsme zařadili čistě 

orientačně, abychom se mohli popř. vyvazovat hraničním hodnotám, které by 

nemusely souviset s tvořivostí, jako spíše s vnější motivací. Otázky, které následovaly, 

se týkaly možnosti dalšího vzdělávání a profesního rozvoje. Možnosti dalšího 

profesního rozvoje souvisí s ochotou učit se, která vzrůstá s věkem (Schuler & 

Prochaska, 2003). Také jsme se účastníků ptali, jestli se alespoň jeden z rodičů 

věnuje umění. V literatuře se spekuluje o významu samotné genetiky na tvořivost 

jedince. Dacey a Lennon (2000) zaznamenali nadprůměrnou tvořivost u mírně 

nadpoloviční většiny dětí, jejichž rodiče byli hodnoceni jako vysoce tvořiví. Z důvodu, 
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že se v této práci zaměřujeme na výtvarné umění, zeptali jsme se také, jestli se jak 

výtvarníci, tak lidé, se kterými je srovnáváme, věnují také jiné oblasti umění jako je 

např. umění hudební, taneční, dramatické nebo literární a kolik hodin týdně 

tímto koníčkem stráví. Odpovědi na tyto otázky nám mohou pomoci k lepší 

představě o tom, jestli tvořivost je otázka jednoho obecného faktoru či více 

specifických faktorů.  

 

8.2 Způsob sběru dat 

 Prostřednictvím dvou internetových forem dotazníků, zadávaných přes 

https://docs.google.com/forms, jsme současně sbírali data od lidí věnujících se 

vizuálnímu umění, v našem případě kresbě a malbě, a od lidí, kteří slouží jako 

srovnávací skupina ke skupině výtvarníků.  

 

 Stejné kritérium pro obě skupiny bylo věkové rozmezí. Zvolili jsme si interval 

18 - 35 let, v literatuře se objevuje, že s prodlužující délkou života je toho věkové 

rozmezí považováno za mladou dospělost. Po předchozím období adolescence 

dochází k relativnímu ustálení identity i sociálních rolí (Sheehyová, 1999).  

 

 Data od výtvarníků byla získána nenáhodným výběrem, přesněji metodou 

sněhové koule. Většina uměleckých malířů byla zkontaktována skrze mladého 

ostravského malíře. Většina lidí studujících výtvarnou tvorbu pak byla oslovena 

prostřednictvím jejich učitelky výtvarné východy. Neboť je tento obor vyučován na 

pedagogické fakultě, je možné, že ne všichni studenti budou nadprůměrně kreativní.  

Z tohoto důvodu byli osloveni jen ti studenti, kteří byli učitelkou, absolventkou 

vysoké umělecké školy, hodnoceni jako kreativnější. Metoda hodnocení prácí 

studentů odborníkem z oboru je v současné době považována za jeden  

z nejvhodnějších způsobů přístupu ke kreativitě (Amabile, 1996).  

 

 Data pro srovnávací skupinu jsou taktéž získaná nenáhodným výběrem  

a metodou sněhové koule. Lidé, kteří dotazník vyplnili, mají převážně ekonomické 

zaměření. 
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8.3 Charakteristiky souborů 

 Celkem bylo do výzkumu zapojeno 63 respondentů (17 mužů a 46 žen). 

Skupinu výtvarníků tvoří 30 respondentů (10 mužů a 20 žen) a srovnávací skupinu 

33 respondentů (7 mužů a 26 žen). Celkový věk respondentů se pohybuje od 18 do 34 

let. V následující tabulce prezentujeme základní demografické údaje i s procenty pro 

jednotlivé skupiny (pohlaví, věk, nejvyšší dosazené vzdělání, vzdělání v oblasti 

umění) a přidáváme přehled odpovědí na dodatečné otázky, na které byli respondenti 

dotazováni (možnost dalšího vzdělávání se, zda se alespoň jeden z rodičů věnuje 

umění a jestli se sami respondenti věnují nějakému druhu umění).  

 

 Výtvarníci   Srovnávací skupina 

  n = 30   n = 33 

Pohlaví             

Muži 10 33,3%    7 21,2% 

Ženy 20 66,7%     26 78,8% 

Věk             

Nejnižší 18       20   
Nejvyšší 34     33  

Průměr 25       24,6   

Vzdělání             

ZŠ 0 0,0%    0 0,0% 
SŠ bez maturity 2 6,7%    2 6,1% 
SŠ s maturitou 9 30,0%    12 36,4% 
VOŠ, VŠ Bc. VŠ neMgr. 13 43,3%    17 51,5% 

VŠ Mgr. 6 20,0%     2 6,1% 

Umělecká škola             

Pouze SŠ 6 20,0%    1 3,0% 
Pouze VŠ 8 26,7%    0 0,0% 

SŠ + VŠ 12 40,0%     0 0,0% 

Možnost vzdělávat se             

Ano 25 83,3%     31 93,9% 

Rodič umělec             

Ano 7 23,3%     0 0,0% 

Věnování se umění             

Ano 15* 50,0%     14 42,4% 
    Tab. 2. Charakteristiky skupiny výtvarníku a srovnávací skupiny 
     Pozn.: VŠ neMgr. = nedostudované magisterské studium 
    * mimo výtvarné umění 
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 Mezi výtvarníky, tedy lidmi věnujícími se vizuální umělecké tvorbě, jsou 

respondenti, kteří studují či pracují v následujících oblastech: grafický design (5)4, 

umělecký malíř (4), výtvarná tvorba (2), výtvarně edukativní studia - výtvarná 

výchova (13), dřevomodelářství (1), ilustrace (2), architektura (1), konceptuální 

tvorba (1) a vizuální umění (1). Kulka (2008) shrnuje poznatky z literatury a uvádí,  

že do výtvarného umění se řadí také plastika, fotografie a volně tam lze zařadit také 

architekturu. My jsme se pokoušeli sebrat data co nejvíce homogenního vzorku. 

Důležité pro nás bylo, aby výtvarník při své práci využíval hodně manuálního 

kreslení, takové té „poctivé ruční práce”.   

 

 Ve srovnávací skupině se objevují obory blízké oblasti ekonomie, jde 

konkrétně o: management (4), ekonomika (2), podnikání (1), informatika v 

ekonomice (1), účetnictví a daně (2), ekonomika a podnikání (1), demografie a 

statistika (1), marketing a obchod (3), hotelnictví (2), cestovní ruch a administrativa 

(3), lingvistika (2), informační technologie (3), učitelství informatiky pro SŠ (1), 

finance (2), arts management (1), biologie (1), lesnictví (1), správa a regionální rozvoj 

(1) a obchodní zástupce (1). 

                                                 
4 V závorkách je vždy uveden počet respondentů studujících či pracujících v dané oblasti. 
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9. Statistické zpracování 

 
 Data byla statisticky zpracována v programu SPSS Statistics 17.0 a za pomocí 

programu Microsoft Office Excel 2003. Nejprve jsme data pro obě skupiny, výtvarníky 

a srovnávací skupinu s převážně ekonomickým zaměřením - neumělce, upravili tak, 

aby mohla být přenesena do SPSS a následně jsme jak všechna data dohromady, tak 

data pro obě skupiny zvlášť prošli a pomocí Shapiro-Wilkova testu normality zjistili, 

jestli jednotlivé škály mají normální rozdělení či nikoli. Histogramy pro námi vybrané 

škály, které se objevují v našich hypotézách můžete nalézt v Příloze 1.  

 

 Pro porovnání průměrů obou skupin jsme v případě normálního rozdělení 

použili t-test pro dva nezávislé výběry a v případě nenormálního rozdělení jsme 

použili Mann - Whitneyův neparametrický test pro dva nezávislé výběry. Zásadní pro 

nás bylo porovnat průměrné hodnoty hrubých skórů (HS) výtvarníků (n=30) u námi, 

na základě literatury, zvolených škálách s průměrnými hodnotami HS neumělců 

(n=33). Konkrétní výsledky pro všechny škály společně s tabulkami s číselným 

zobrazením a s grafy uvádíme u jednotlivých hypotéz v kapitole 10. Výsledky.  

 

 Dodatečně jsme za pomocí t-testu pro parametrická data a Mann-Whitneyova 

testu pro neparametrická data provedli porovnání průměrných hodnot HS také mezi 

muži výtvarníky (n=10) a ženami výtvarnicemi (n=20), mezi muži „neumělci” (n=7) a 

ženami „neumělkyněmi” (n=26), mezi výtvarníky, u kterých alespoň jeden z rodičů se 

věnuje umění (n=7) a těmi, jejichž rodiče se umění nevěnují (n=23). Dále jsme 

pracovali s daty obou skupin jak výtvarníků, tak srovnávací skupiny dohromady 

(n=63) a porovnali jsme střední hodnoty HS těch, kteří se věnují nějakému umění 

(n=44) s těmi, kteří se žádnému umění nevěnují (n=19). Na závěr jsme porovnali 

střední hodnoty HS lidí, kteří studují, studovali nebo zvažovali, že by studovali 

některou z uměleckých škol (n=36) s těmi, kteří nikdy žádnou uměleckou školu 

nestudovali a ani o jejím studiu neuvažovali (n=27). Z důvodu nízkého počtu 

respondentů v některých výběrech jsou výsledky čistě orientační a jejich přehled  

v tabulkách uvádíme v Příloze 2 jako podnět k dalšímu zajímavému bádání.  
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10. Výsledky 

 
 Po provedení Shapiro-Wilkova testu normality, jehož výsledky jsou ukázány 

níže v Tab. 3 jsme zjistili, že ne všechny ze sedmnácti škál dotazníku LMI mají 

normální rozdělení dat. Ukázalo se, že faktory flow (p=.032), hrdost na výkon 

(p=.012) a orientace na status (p=.006) mají asymetrické rozdělené. Z toho důvodu 

byl pro tyto skály použit neparametrický test pro dva nezávislé výběhy, Mann-

Whitneyův U test. Pro ostatní faktory s normálním rozdělením jsme použili t-test pro 

dva nezávislé výběry. Pro ověření jsme také u škál s normálním rozdělením použili 

test analýzy rozptylu One-Way ANOVA. Výsledky se shodovaly s výsledky t-testu. 

Všechny testy byly prováděny na hladině významnosti p=.05.  

 

 Každá z hypotéz představených níže, je doplněna grafem typu Boxplot, na 

kterém je vidět porovnání HS výtvarníků se srovnávací skupinou neumělců. Legendu 

ke grafům přikládáme níže,  

 

Test normality 
  Shapiro-Wilk 
  Statistic df Sig. 

VY ,986 63 ,687 
DO ,979 63 ,352 
AN ,986 63 ,701 
DU ,982 63 ,509 
FX ,991 63 ,943 
FL ,958 63 ,032 
NE ,980 63 ,415 
IN ,983 63 ,534 
KU ,983 63 ,514 
HV ,949 63 ,012 
OU ,974 63 ,204 
PO ,988 63 ,809 
SA ,988 63 ,789 
SK ,968 63 ,096 
OS ,944 63 ,006 
SO ,977 63 ,273 
CV ,987 63 ,757 

Tab. 3. Výsledky Shapiro-Wilkova testu        Tab. 4. Vysvětlivky k Boxplot grafům. 

normality pro LMI škály na hladině  

významnosti p=.05. 
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10.1 Výzkumná hypotéza I 

 Výzkumná hypotéza I (H0): Mezi průměrnými skóry výtvarníků a neumělců není 

signifikantní rozdíl v Angažovanosti. 

 

  Pro ověření výzkumné hypotézy I jsme provedli t-test pro porovnání průměrů 

dvou nezávislých výběrů. Na zvolené hladině významnosti přijímáme nulovou 

hypotézu, p=.131. Mezi průměrnými skóry výtvarníků a neumělců není signifikantní 

rozdíl v angažovanosti. Pro ověření tohoto výsledku jsme provedli také Analýzu 

rozptylu použitím testu One-Way ANOVA. Výsledek p=.131 byl shodný s výsledkem v 

předchozím případě při použití t-testu. Níže přikládáme grafické znázornění 

výsledků, Graf 1. 

 

 

  Graf 1. Porovnání HS angažovanosti u výtvarníků a neumělců. 
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10.2 Výzkumná hypotéza II 

 Výzkumná hypotéza II (H0): Mezi průměrnými skóry výtvarníků a neumělců není 

signifikantní rozdíl ve Flexibilitě. 

 

 Hypotéza II byla ověřena pomocí t-testu pro dva nezávislé výběry. Na zvolené 

hladině významnosti přijímáme nulovou hypotézu, p=.067, tedy že mezi průměrnými 

skóry výtvarníku a neumělců není signifikantní rozdíl ve flexibilitě. Níže přikládáme 

grafické znázornění výsledků, Graf 2.   

 

 

       Graf 2. Porovnání HS flexibility u výtvarníků a neumělců.  
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10.3 Výzkumná hypotéza III 

 Výzkumná hypotéza III (Ha): Výtvarníci dosahují signifikantně vyšších průměr-

ných skórů ve Flow než neumělci.  

 

 Výsledek Mann-Whitneyova testu pro dva nezávislé výběry je U=293, p=.006. 

Na zvolené hladině významnosti zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme hypotézu 

alternativní. Ukazuje se, že existuje signifikantně významný rozdíl mezi HS ve flow  

u výtvarníků a neumělců. Jak je možné vidět na Grafu 3., výtvarníci skórují významně 

výše v porovnání s neumělci.  

 

 

        Graf 3. Porovnání HS flow u výtvarníků a neumělců. 

 

 



 77 

10.4 Výzkumná hypotéza IV 

 Výzkumná hypotéza IV (H0): Mezi průměrnými skóry výtvarníků a neumělců není 

signifikantní rozdíl v Internalitě. 

 

 Výzkumná hypotéza IV byla ověřena pomocí t-testu pro dva nezávislé výběry, 

p=.22. Na zvolené hladině významnosti přijímáme nulovou hypotézu, tedy že mezi 

průměrnými skóry výtvarníků a neumělců není signifikantní rozdíl v internalitě. 

Grafické znázornění výsledků je ukázáno níže, Graf 4. 

  

 

        Graf 4. Porovnání HS internality u výtvarníků a neumělců. 
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10.5 Výzkumná hypotéza V 

 Výzkumná hypotéza V (Ha): Výtvarníci dosahují signifikantně vyšších průměr-

ných skórů v Hrdosti na výkon než neumělci.  

 

 Dle výsledku Mann-Whitneyova testu pro dva nezávislé výběry, U=336.5, 

p=.029. Na zvolené hladině významnosti zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme 

hypotézu alternativní. Výtvarníci skórují významně výše v hrdosti na výkon než 

neumělci, jak je možní vidět na následujícím Grafu 5. Tedy platí alternativní hypotéza, 

že výtvarníci dosahují signifikantně vyšších průměrných skórů v hrdosti na výkon než 

neumělci.  

 

 

       Graf 5. Porovnání HS hrdosti na výkon u výtvarníků a neumělců. 
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10.6 Výzkumná hypotéza VI 

 Výzkumná hypotéza VI (H0): Mezi průměrnými skóry výtvarníků a neumělců není 

signifikantní rozdíl v Preferenci obtížnosti. 

 

 Výzkumná hypotéza VI byla ověřena t-testem pro dva nezávislé výběry, 

p=.131. Na zvolené hladině významnosti dle výsledku přijímáme nulovou hypotézu, 

tedy že mezi průměrnými skóry výtvarníků a neumělců není signifikantní rozdíl  

v preferenci obtížnosti. Grafické znázornění výsledků je možné vidět níže, Graf 6.  

 

 

       Graf 6. Porovnání HS preference obtížnosti u výtvarníků a neumělců. 
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10.7 Výzkumná hypotéza VII 

 Výzkumná hypotéza VII (Ha): Výtvarníci dosahují signifikantně vyšších průměr-

ných skórů v Samostatnosti než neumělci.  

 

 Dle výsledku t-testu pro dva nezávislé výběry, p=.011, na zvolené hladině 

významnosti zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme hypotézu alternativní. V Grafu 

7 lze vyčíst, že výtvarníci dosahují vyšších skórů než neumělci. Tedy se potvrzuje 

alternativní hypotéza, že výtvarníci dosahují signifikantně vyšších průměrných skórů 

v samostatnosti než neumělci. 

 

 

       Graf 7. Porovnání HS samostatnosti u výtvarníků a neumělců. 
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10.8 Výzkumná hypotéza VIII 

 Výzkumná hypotéza VIII (Ha): Výtvarníci dosahují signifikantně vyšších průměr-

ných skórů v Orientaci na status než neumělci.  

 

 Výzkumný hypotéza VIII byla ověřována pomocí Mann-Whitneyova testu pro 

dva nezávislé výběry s asymetrickým rozdělením, U=375.5, p=.100. Na zvolené 

hladině významnosti zamítáme alternativní hypotézu a přijímáme hypotézu nulovou. 

Tedy že mezi průměrnými skóry výtvarníků a neumělců není signifikantní rozdíl  

v orientaci na status. 

 

 

           Graf 8. Porovnání HS orientace na status u výtvarníků a neumělců. 



 82 

10.9 Výzkumná hypotéza IX 

 Výzkumná hypotéza IX (Ha): Výtvarníci dosahují signifikantně nižších průměr-

ných skórů v Soutěživosti než neumělci.  

 

 Hypotéza IX byla ověřena t-testem pro dva nezávislé výběry, p=.011. Na 

zvolené hladině významnosti zamítáme nulovou hypotézu. Dle Grafu 9 výtvarníci 

skórují na škále soutěživosti výše než neumělci. Tedy se ukazuje, že existuje 

signifikantně významný rozdíl mezi průměrnými skóry výtvarníků a neumělců, avšak 

nemůžeme přijmout námi stanovenou alternativní hypotézu, neboť umělci neskórují 

v soutěživosti významně níže, ale výše. 

 

 

       Graf 9. Porovnání HS soutěživosti u výtvarníků a neumělců. 
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10.10 Výzkumná hypotéza X 

 Výzkumná hypotéza X (Ha): Výtvarníci dosahují signifikantně rozdílných průměr-

ných skórů v minimálně jedné ze 17 škál oproti neumělcům. 

 

 Závěrem jsme použili Mann-Whitneyův U test pro škály s asymetrickým 

rozdělení a t-test pro dva nezávislé výběry pro škály s normálním rozdělením. 

Porovnali jsme průměrné hodnoty výtvarníku a neumělců i pro zbylých  

8 škál: vytrvalost, dominance, důvěra v úspěch, nebojácnost, kompenzační úsilí, 

ochota učit se, sebekontrola a cílevědomost. Na zvolené hladině významnosti jsou 

výsledky pro jednotlivé škály následující: vytrvalost p=.346, přijali bychom nulovou 

hypotézu, že mezi průměrnými skóry výtvarníků a neumělců není signifikantní rozdíl ve 

vytrvalosti. Výsledek pro škálu dominance je p=.038. Na zvolené hladině významnosti 

bychom zamítli nulovou hypotézu a přijali hypotézu alternativní. Ukazuje se, že mezi 

průměrnými skóry výtvarníků a neumělců existuje signifikantní rozdíl v dominanci. Jak 

je možno vyčíst z grafu 10, výtvarníci dosahují průměrně vyšších HS než neumělci.  

U škály důvěra v úspěch bychom na zvolené hladině významnosti přijali nulovou 

hypotézu, p=.092. Mezi průměrnými skóry výtvarníků a neumělců není signifikantní 

rozdíl v důvěře v úspěch. Výsledek pro škálu nebojácnost, p=.538, by na zvolené 

hladině významnosti vedl k přijetí nulové hypotézy Tedy mezi průměrnými skóry 

výtvarníků a neumělců není signifikantní rozdíl v nebojácnosti. Pro škálu 

kompenzační úsilí bychom na zvolené hladině významnosti přijeli nulovou 

hypotézu, p=.625. Tudíž mezi průměrnými skóry výtvarníků a neumělců není 

signifikantní rozdíl v kompenzačním úsilí. Na škále ochota učit se dosahují 

respondenti výsledků, p=.071, které by vedli k přijetí nulové hypotézy. Ukazuje se,  

že mezi průměrnými skóry výtvarníků a neumělců není signifikantní rozdíl v ochotě učit 

se. Výsledek p=.256 pro škálu sebekontrola by vedl k přijetí nulové hypotézy. Zdá se, 

že mezi průměrnými skóry výtvarníků a neumělců není signifikantní rozdíl  

v sebekontrole. Výsledek p=.001 pro škálu cílevědomost by vedl k zamítnutí nulové 

hypotézy a přijetí hypotézy alternativní. Mezi průměrnými skóry výtvarníků  

a neumělců existuje signifikantní rozdíl v cílevědomosti. Z grafu 11 přiloženého níže 

můžeme vyčíst, že výtvarníci dosahují průměrně vyšších výsledků v této škále oproti 

neumělcům.  
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 Pro přehlednost přikládáme tabulku Tab. 5. ve které jsou zaznamenány 

hodnoty pro všech 17 škál. Tučně jsou vyznačeny ty hodnoty, které za použití t-testu 

či Mann-Whitneyova U testu pro dva nezávislé výběry vyšly signifikantně a tedy mezi 

skóry výtvarníku a neumělců existuje významný rozdíl. V tabulce můžeme vidět, že 

výtvarníci oproti neumělcům se významně liší v šesti ze sedmnácti škál. Na tomto 

základě zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme hypotézu alternativní. Výtvarníci 

dosahují signifikantně rozdílných průměrných skórů v minimálně jedné ze 17 škál 

oproti neumělcům.  

 

výtvarníci vs. neumělci 
(n=30 vs. n33) 

Škály VY DO AN DU FX FL NE IN KU 

Sig. (2-tailed) 0,346 0,038 0,131 0,092 0,067 0,005 0,538 0,22 0,625 

                    
Škály HV OU PO  SA SK OS SO CV   
Sig. (2-tailed) 0,029 0,071 0,313 0,011 0,256 0,1 0,011 0,001   

 

        Tab. 5. Výsledky t-testu a Mann - Whitneyova U testu pro výtvarníky a neumělce 

          v Dotazníku motive k výkonu.  

 

 

Graf 10. Porovnání HS dominance u výtvarníků a neumělců. 
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Graf 11. Porovnání HS cílevědomosti u výtvarníků a neumělců. 

  

 Výše popsané výsledky jsou pro konkrétní respondenty - výtvarníky (n=30)  

a srovnávací skupinu neumělců s ekonomickým zaměřením (n=33). Respondenti tedy 

netvoří reprezentativní výběry a výsledky tudíž není možné zobecnit pro osobnosti 

profil výtvarníků. Připouštíme, že při jiném výběru či větším počtu respondentů by se 

výsledky od těch současných mohly odlišovat.   



 86 

11. Diskuze 

 
 Motivace se jeví jako významná proměnná, která má dopad na tvořivost 

výtvarníků (Stanko-Kaczmarek, 2012), je její nedílnou součástí (Amabile, 1996). 

Cílem této diplomové práce je podívat se na osobnost výtvarníků. Zmapovat pomocí 

dotazníku motivace k výkonu LMI jejich psychosociální osobnostní rysy a nahlédnout 

na to, zda se odlišují od osobnostního profilu srovnávací skupiny, tzv. neumělců.  

V této kapitole uvádíme komentáře k výsledkům jednotlivých hypotéz a poukazujeme 

na možné limity, které mohou být s výsledky spojeny. Dále se zamýšlíme nad dalšími 

možnými omezeními jako je např. zvolená metoda či výzkumné skupiny, které 

navzájem mezi sebou porovnáváme. Závěrem předkládáme některé návrhy a možná 

doporučení pro budoucí výzkum.  

 

11.1 Komentáře k jednotlivým hypotézám a jejich možné limity  

  

Výzkumná hypotéza I: Angažovanost 

 Jako první jsme ověřovali, jestli existuje mezi výtvarníky a srovnávací 

skupinou neumělců se zaměřením na oblast ekonomie významný rozdíl v angažova-

nosti. Výsledky potvrdili náš předpoklad a tedy, že se od sebe obě skupiny 

signifikantně nelišily (p=.131). Literatura mapující angažovanost u umělců, přesněji 

výtvarníků, či angažovanost v kresbě či malbě se vyskytuje poměrně vzácně. Tudíž 

jsme usuzovali, že angažovanost jako dílčí složka motivace, která je podstatnou částí 

kreativity, nebude hrát ústřední roli v osobnostním profilu výtvarníků. Angažovanost 

se dle jedné studie více objevovala v období rané dospělosti a souvisela s tvořivostí  

a vzrůstající schopností kreslit (Chan & Zhao, 2010). Otázkou je, jestli angažovanost 

člověka v nějaké činnosti přirozeně nevzrůstá s vyšší kompetencí, zručností  

a sebejistotou, kterou jedinec praxí postupně získává. Tedy výtvarníci mohou být 

podobně angažováni ve své činnosti, jako srovnávací skupina s ekonomickým 

zaměřením. Jednotliví členové srovnávací skupiny s ekonomickým zaměřením, taktéž 

postupně nabývají zkušeností a sebejistoty ve svém oboru a tím také může vzrůstat 

jejich angažovanost v té dané činnosti. Angažovanost zachycená pomocí sebe-

posuzovacího dotazníku se alespoň v našem případě neukázala jako osobnostní rys 

typický pro výtvarníky.    
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Výzkumná hypotéza II: Flexibilita 

 Taktéž jako v předchozím případě i u flexibility se neukázal signifikantní rozdíl 

v průměrných hodnotách mezi skupinou výtvarníků a neumělců. Výsledek je ve shodě 

s předpokladem, že flexibilita, tedy schopnost přicházet s velkým množstvím 

odlišných odpovědí, je spíše otázkou kreativního řešení problémů (Sawyer, 2011). 

Zamýšlíme se, že při výtvarné tvorbě nemusí být zásadní velké množství návrhů, 

důležitější může být několik návrhů, které se budou vyznačovat spíše originalitou  

a užitečností. Náš výsledek je svým způsobem v rozporu se zjišťováním kreativity  

v oblasti kreslení, jak je tomu např. u Torranceho testu tvořivého myšlení. V něm 

vyšší míra flexibility, společně s fluencí, elaborací a originalitou poukazují na vyšší 

kreativitu (Torrance, 1984). Konkrétně v našem případě, za předpokladu, že vyšší 

flexibilita se vyskytuje u kreativních jedinců, dalo by se předpokládat, že 

nesignifikantní rozdíl mezi výtvarníky a srovnávací skupinou, bude menší než p=.067. 

Tento výsledek může být dán konkrétní srovnávací skupinou s ekonomických 

zaměřením. Jak již bylo zmíněno, flexibilita může spíše souviset s divergentním 

myšlením, které může být podstatné pro obory zahrnuté v naší srovnávací skupině, 

jako například management, podnikání, marketing a obchod atd. Tudíž v této skupině 

může být vyšší průměrný výskyt flexibility, než by tomu mohlo být v běžné populaci.   

 

Výzkumná hypotéza III: Flow 

 Zde jsme ověřovali předpoklad, že výtvarníci budou průměrně dosahovat 

vyšších výsledků ve flow než srovnávací skupina neumělců. A tento předpoklad se 

nám potvrdil U=293, p=.006. Ve studiích se ukazuje, že umělci disponují lepší 

schopností dostat se do stavu flow, tedy do stavu, kdy jsou tak ponořeni do práce, že 

nevnímají okolní vlivy ani své vlastní potřeby (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2001). 

Tento stav je úzce spojován s tvořivostí a objevuje se častěji u tvořivějších jedinců 

(MacDonald et al., 2006). Není tomu tak, že flow by se objevovalo jen u lidí, věnujících 

se umění. Můžeme se s ním setkat i u badatelů, vědců a jiných profesí, které vyžadují 

tvořivé uvažování (Csikszentmihalyi, 1997). Vyšší flow v našem případě může 

podporovat domněnku, že se naše skupina výtvarníků opravdu vyznačuje vyšší 

kreativitou, než tomu bývá ve srovnání s běžnou populací.  
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Výzkumná hypotéza IV: Internalita 

 Studie pracující s internalitou, resp. Locus of Control, nedochází ke shodným 

výsledkům co se spojitosti s kreativitou týče. Ta tomto základě jsme předpokládali, že 

výsledek v našem případě nebude vypovídat o signifikantním rozdílu v průměrných 

skórech mezi skupinou výtvarníků a neumělců. A tento předpoklad se nám také 

potvrdil, p=.22. Během pročítání studií jsme narazili na nedostatek výzkumů na Locus 

of Control u dospělé populace. Velké množství článků uvádělo výsledky předškolních 

dětí a žáků základních škol (e.g. Brink, 2003; Cohen & Oden, 1974). Vnitřní Locus of 

Control se ukázal být významný pro tvořivost pouze u dívek, ne však u chlapců 

(Cohen & Oden, 1974). Je možné, že vnitřního Locus of Control nabývá na významu  

v pozdějším věku, tento výsledek se ukázal u výtvarníků s průměrným věkem nad 

padesát let (Poorsoltan, 2012). V našem případě zdá se, že Locus of control  

u výtvarníků, ve věku mladší dospělosti, se významně neliší od srovnávací skupiny  

a tvořivost výtvarníků může být spíše podpořena jinými aspekty než internalitou. 

 

Výzkumná hypotéza V: Hrdost na výkon 

 Našim předpokladem bylo, že výtvarníci budou průměrně skórovat výše než 

neumělci. A tento předpoklad se nám také ve výsledcích potvrdil, U=336.5, p=.029. 

Umělecká tvorba, kdy autor vkládá do vznikajícího díla sám sebe, může být velmi 

soukromé, intimní a možná děsivé, neboť autor tak v některých případech až odhaluje 

své nitro a předkládá jej v jeho neskryté podobě a čeká, jak jej okolí přijme. Zažívaný 

úspěch tím pádem může mít o to vyšší hodnotu, neboť skrze své dílo, může autor 

docházet k ocenění i sám jako člověk. S tímto na mysli jsme předpokládali, že hrdost 

na výkon se bude více objevovat u výtvarníků než u neumělců. Ve studiích se ukazuje, 

že hrdost na výkon a self-esteem pozitivně koreluje s tvořivostí (Kemple et al., 1996), 

výrazněji se to může projevovat u žen než u mužů (Goldsmith & Matherly, 1988). 

Ačkoli se náš předpoklad potvrdil, studií na self-esteem a zažívaný úspěch v oblasti 

umění je velmi málo a tedy jeho přesný účinek na tvořivost člověka není znám a více 

výzkumů je zapotřebí, abychom dostali přesnější odpovědi.  

 

Výzkumná hypotéza VI: Preference obtížnosti 

 Csikszentmihalyi (1997) hovoří o střední míře obtížnosti, která může 

kreativitu člověka podněcovat, vyšší míra však již může kreativitu člověka utlumovat. 
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Z tohoto důvodu jsme předpokládali, že výtvarníci si nebudou volit vyšší či nižší míru 

obtížnosti a nebudou se tak významně lišit od neumělců. Ve výsledcích se nám tento 

předpoklad potvrdil, p=.131. To, že se mezi skupinami neukázal signifikantní rozdíl, 

může být také otázkou zvolené srovnávací skupiny. V našem případě jde o srovnávací 

skupinu s ekonomickým zaměřením. Poorsoltan (2012) provedl komparativní studii, 

ve které porovnával osobnostní vlastnosti umělců a podnikatelů. Ukázalo se, že 

umělci stejně tak jako podnikatelé, musí být ochotni riskovat a jít do obtížných 

situací. Prosadit se v oblasti umění není vůbec jednoduché, a tedy by se dala u 

výtvarníků očekávat větší ochota riskovat, než tomu je běžně u lidí. Otázkou je, jestli 

tahle vyšší ochota riskovat se neobjevuje také v osobnostním profilu lidí, kteří tvoří 

naši srovnávací skupinu, a tudíž se mezi těmito dvěma skupinami neukázal významný 

rozdíl.   

 

Výzkumná hypotéza VII: Samostatnost 

 Samostatnost bývá v literatuře spojována s nekonvenčností a nekonformitou 

(Runco, 1999) a ta se ukazuje být příznačná právě pro umělce. Z tohoto důvodu jsme 

předpokládali, že umělci budou dosahovat v samostatnosti průměrně vyšších skóru 

než neumělci a to se nám ve výsledcích také potvrdilo, p=.011. Literatura zaměřující 

se na kreativní týmovou práci zkoumá ve velké míře pracovní týmy v prostředí 

businessu a ochodu. Jak je tomu ale s tvořivostí v pracovních výtvarných týmech? Na 

to nám prozatím výzkumy konkrétní odpovědi nedávají. Možnou ukázkou úspěšnosti 

pracovních výtvarných týmů jsou třeba animátoři filmů či týmy zaměřující se na 

speciální efekty. V rozhovoru s malíři jsme se ale dozvěděli, že školy primárně vedou 

své studenty k samostatné výtvarné činnosti a tudíž jsme předpokládali, že v našem 

výběru převážně studentů středních a vysokých uměleckých škol bude samostatnost 

hrát důležitou roli. Je otázkou, zda tvořivější lidé inklinují spíše k samostatné práci 

anebo zda by byly jejich výsledky stejné či jiné, kdyby stejní lidí pracovali v týmech. 

Ve studii zaměřující se na pracovní týmy pracovali jak skupiny, tak jednotlivci na 

stejném zadání, ukázalo se, že s tvořivějšími řešeními přicházeli ti, kteří na úkolu 

pracovali samostatně (Goncalo & Staw, 2006). K lepšímu pochopení kreativity  

v samostatné či týmové umělecké činnosti je potřeba více výzkumů v této konkrétní 

oblasti.      

 



 90 

Výzkumná hypotéza VIII: Orientace na status.  

 Pro tuto hypotézu jsme nenašli opodstatnění v literatuře. Uvažovali jsme,  

že umělci mohou toužit po tom, aby jejich dílo bylo mezi velkým množstvím ostatních 

děl rozpoznáno. Mohlo by to souviset s určitou soutěživostí dnešní doby. Anebo právě 

naopak, že umělci budou tvořit jen pro samotnou potřebu tvořit. Nebude jim záležet 

na tom, jestli jejich dílo někdo uvidí. Půjde u nich o samotné bytostné nutkání tvořit. 

Tento náš předpoklad se ale nepotvrdil, U=375.5, p=.100. Neukázalo se, že by byl 

signifikantní rozdíl v orientaci na status mezi výtvarníky a neumělci. Může tomu 

ovšem být, jak již jsme uvedli v jednom z předchozích případů, díky specifické 

srovnávací skupině, u které se může objevovat rozdílná míra orientace na status 

oproti běžné populaci. 

 

Výzkumná hypotéza IX: Soutěživost  

 Na základě prostudované literatury jsme usuzovali, že výtvarníci budou 

dosahovat signifikantně nižších průměrných skórů oproti neumělcům. To se mám 

však nepotvrdilo. Ukázalo se, že signifikantní rozdíl mezi průměrnými skóry skupin je 

p=.011, ale oproti našemu předpokladu výtvarníci skórovali na škále soutěživosti 

výše než neumělci. V oblasti sociální psychologie kreativity Amabile (1979; 1996), 

provedla několik výzkumů a všechny poukazovaly na stejný závěr, tedy že soutěživé 

prostředí snižuje tvořivost. Stejný výsledek se ukázal i ve studii, kdy soutěživost byla 

vzbuzena uvnitř čtyřčlenných skupinek. U vysokoškolských studentů zaměřených na 

business se ukázalo, že středně až vysoce soutěživé prostředí snižovalo kreativitu 

probandů, naproti tomu mírně až středně soutěživé prostředí kreativitu naopak 

podporovalo (Baer et al., 2010). Výsledky studií se tedy zdají být v rozporu s našim 

výsledkem. Možný důvod je ten, že studie testovali vliv soutěživosti na tvořivost  

v aktuálních podmínkách, tedy jako jev. Sebeposuzovací dotazník přistupuje  

k soutěživosti jako k relativně trvalému nastavení osobnosti. Je tedy otázkou, jestli 

kdyby stejná studie byla provedena s těmito výtvarníky, jestli by také byli kreativnější 

v soutěživém prostředí, anebo by se jejich kreativita snížila stejně, jako tomu bylo  

u účastníků v již provedených výzkumech. Dále se zamýšlíme, že úkoly, jako např. 

sestavit koláž, měly sice výtvarný charakter, ale lidé, kteří se studií účastnili, nebyli 

studenti výtvarných oborů. Je možné, že výtvarníci reagují na soutěživé prostředí 

odlišně. 
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Výzkumná hypotéza X 

 Poslední hypotéza, kterou jsme si stanovili, částečně koresponduje s celkovým 

záměrem této diplomové práce, kterým je zmapovat vybrané psychosociální rysy 

osobnosti výtvarníků a podívat se na to, zda se nějak významně odlišují od srovnávací 

skupiny neumělců. Do této hypotézy jsme zahrnuli všech sedmnáct škál včetně devíti 

výše zmíněných. Tato hypotéza v podstatě shrnuje doposud zjištěné výsledky a 

představuje výsledky zbylých osmi škál. Samozřejmě jsme si vědomi, že čím více škál 

budeme testovat, tím pravděpodobněji nám nějaký výsledek vyjde. Proto vedle již 

výše zmíněných výsledků, výsledky pro zbylých osm škál jsou zde představeny pouze 

pro zajímavost, nebudeme s nimi již dále pracovat a také nebudou zveřejněny jinde 

jako výstup z této diplomové práce.  

 

 Neukázal se být signifikantně významný rozdíl mezi průměrnými skóry u 

výtvarníků a neumělců u faktorů: vytrvalost p=.346, důvěra v úspěch p=.092, 

nebojácnost p=.538, kompenzační úsilí p=.625, ochota učit se p=.071 a sebekontrola 

p=.256. Signifikantně rozdílně však skórovali výtvarníci oproti neumělcům na škále 

dominance p=.038 a cílevědomost p=.001. Byla provedena meta-analýza osobností 

umělců a vědců. V longitudinálních studiích se ukazuje, že dominance i cílevědomost 

se již brzy objevovaly v osobnostním profilu vysoce kreativních lidí. Avšak se 

neukázalo, že zrovna tyto dva rysy by předznamenávaly pozdější úroveň kreativity 

(Feist, 1998).      

 

 V našich výsledcích se ukazuje, že výtvarníci oproti neumělcům skórovali výše 

ve flow, hrdosti na výkon, samostatnosti, soutěživosti a také dominanci a 

cílevědomosti. Otázkou je, do jaké míry tyto rysy souvisí s tvořivými lidmi obecně a 

do jaké míry je tento profil výsadou tvořivých lidí v oblasti výtvarného umění. Našim 

cílem bylo zmapovat osobnostní profil výtvarníků pomocí dotazníku motivace k 

výkonu LMI. Námi získané výsledky, podobně jako ostatní výsledky studií v oblasti 

kreativity, nejsou vše vypovídající, ale mohou sloužit jako další z malých opěrných 

bodů a podnět k dalšímu bádání.  
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11.2 Další možné limity výzkumu 

 Potíž, se kterou jsme se v průběhu celé práce setkávali, je nedostatečné 

množství studií a literatury týkající se motivace, jako jedné z významných komponent 

kreativity umělců, konkrétně výtvarníků; natož když se zaměříme na jednotlivé 

vlastnosti spojené s motivací. Velká většina zmíněných výzkumů pracuje s kreativitou 

v pracovních prostředí obchodu, manažerů a podnikatelů, či studentů vysokých 

ekonomických škol, kde je zapotřebí zvláště divergentní myšlení. Méně se jich 

zaměřuje na kreativitu ve výtvarném procesu, a pokud ano, cílovou skupinou jsou 

převážně předškolní a školní děti. Skoro žádná ze studií však nepracuje se studenty 

vysokých uměleckých škol či umělci pracujícími v oboru. Tudíž většina našich 

předpokladů o kreativitě se o literaturu může jen přeneseně opřít a není jisté, že 

stejné zákonitosti či spojitosti, které platí pro kreativní lidi obecně, budou platit také 

pro kreativní umělce. V tomhle je náš výzkum jeden z ojedinělých, zvláště s takto 

konkrétní výzkumnou skupinou, jako jsou výtvarníci. Často se zde tak opíráme  

o studie T. M. Amabile (1983, 1993, 1996, 2013) či studie autorů J. Baer  

a J. C. Kaufman (e.g. Baer, 1997; Baer & Kaufman, 2005; Beghetto a Kaufman, 2007; 

Kaufman & Baer, 2004; Kaufman et al., 2009; Kaufman et atl., 2008).  

 

Zvolená metoda výzkumu  

 Dotazníkovou formu založenou na sebeposouzení jsme si jako výzkumný 

nástroj zvolili proto, protože oproti jiným metodám, např. interview nám umožňuje 

získat velké množství informací od většího počtu respondentů. Dotazník se tedy  

s ohledem na záměr práce, tedy zmapovat osobnost výtvarníků, jeví jako vhodný 

nástroj. Mimo jiné se např. touto metodou můžeme vyhnout subjektivnímu zkreslení 

dat (Říčan, 2007). V současné době se hovoří o vzrůstajícím významu 

sebeposuzovacích testů v oblasti kreativity a někteří autoři hovoří o jejich dostatečně 

nevyužitém potenciálu (Silva et al., 2012). Dotazník LMI jsme si zvolili proto, neboť 

jako jeden z mála česky dostupných dotazníků zachybuje psychosociální proměnné 

související s motivací, kterým jsme se chtěli v práci věnovat. Zvolená dotazníková 

metoda může být ale sama o sobě limitací, neboť zužuje zkoumaný jev a brání v jeho 

celistvém uchopené (Viewegh, 1999). Pravděpodobnou limitací je však délka 

dotazníku. Návratnost dotazníku byla velmi nízká, jak u skupiny výtvarníků, tak  

u skupiny neumělců s ekonomickým zaměřením. Zamýšlíme se na tím, že dotazník 
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sám o sobě mohl sloužit jako určité síto. Lidé, kteří byli ochotní dotazník vyplnit v celé 

jeho délce, nemusí tvořit reprezentativní zastoupení, ale mohou se už navzájem 

podobat v určitém osobnostním profilu. 

 

Skupina výtvarníků a srovnávací skupina neumělců 

 Z oblast vizuálního umění, jak psáno tomu v názvu diplomové práce, jsme se 

nakonec zaměřili na úzce specifický okruh umělců, na výtvarníky. Tedy lidi, kteří 

využívají manuálního kreslení a malby. Získali jsme tak poměrně homogenní skupinu. 

Kreativita je komplexní jev a stále nepanuje shoda v tom, jestli je to jev spíše obecný  

a nebo specificky se projevující v určitých oblastech. Bear (1998) hovoří o tom, že 

lepší je předpokládat, že kreativita je specifická pro určité oblasti. V případě možného 

omylu tak nenastane tolik škod, jako za opačného předpokladu. Specifičnost 

kreativity může být předpokládána i podle výsledků některých studií, kdy zlepšující 

se dovednost v kreslení zvyšovala také kreativitu jednice (Chan, & Zhao, 2010; 

Rostan, Pariser, & Gruber, 2002). O kreativitě, jako specifickém jevu pro jednotlivé 

oblasti svědčí i výsledky sebeposuzovacího testu kreativity CAQ, který se zaměřuje na 

10 kreativních oblastí a ty tvoří 2-3 faktory (Carson, et al., 2005) či testu CSDD, který 

pracuje s 9 oblastmi, které tvoří 3 faktory (Kaufman & Baer, 2004). My z tohoto 

předpokladu vycházíme také a uvažujeme, že výtvarník v tvorbě může využívat jiných 

psychických prostředků než například sochař. Ten potřebuje dílo vnímat 

trojrozměrně, sochání je také fyzicky náročnější než použití štěnce na plátně. Práce 

sochaře může tedy vyžadovat i jiné osobnostní předpoklady než práce uměleckého 

malíře či ilustrátora. A to jsme stále u výtvarného umění. Kdybychom vzali umění 

obecně, pak bychom mohli pracovat třeba i s hudebníky, tanečníky či herci. My jsme 

se ale s ohledem na nejasnou povahu kreativity rozhodli tento rozsah zužit co nejvíce, 

abychom zredukovali možné proměnné, které do procesu tvorby mohou vstupovat, 

mezi nimi i rozdílné osobnostní předpoklady a vlastnosti umělců. Přesto právě jedna 

z doplňujících otázek, která se ptala, zda se výtvarníci věnují i jinému umění než 

výtvarnému ukázala, že mírně nadpoloviční většina (n=16, 53%) se věnuje hudbě 

(8)5, dramatické tvorbě a divadlu (6), literární tvorbě (9), bojovému umění (1), 

typografii (1), tanci (1) a animaci (1). Toto podporuje tvrzení, že lidé, kteří jsou 

kreativní v jedné oblasti, častěji bývají kreativní i v oblastech jiných (Carson et al., 

                                                 
5 V závorkách je uveden počet lidí věnujících se dané oblasti umění. 
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2005; Kalliopuska, 1989). Tedy ačkoliv se v této práci snažíme zachytit pomocí 

vybraných faktorů LMI osobnost výtvarníků, je možné, že se dostáváme i k 

osobnostem jako jsou literáti, hudebníci či herci.  

 

 Ze stejného důvodu jsme se snažili o zkonkrétnění i srovnávací skupiny 

neumělců. Sebrat reprezentativní vzorek neumělců ze všech oblastní zájmů bylo  

v našem případě zcela nemožné. Nereprezentativní vzorek respondentů z různých 

oblastí v tak malém počtu, jaký byl pro tuto práci použit, se nám jevil o ničem 

nevypovídající. Srovnávací skupina by mohla být ovlivněna tolika proměnnými, že 

kdybychom s ní porovnávali výtvarníky, výsledek by nám nemusel o výtvarnících 

vůbec nic vypovědět i přesto, že tvoří velmi homogenní skupinu. Z tohoto důvodu 

jsme se rozhodli skupinu redukovat na lidi s ekonomickým zaměřením. Záměrem 

bylo porovnat skupinu výtvarníků, u kterých se předpokládá vyšší kreativita než je 

tomu v běžné populaci s lidmi, u kterých je kreativita normálně rozdělena. Může se 

stát, že námi zvolená srovnávací skupina může vykazovat také vyšší úroveň kreativity 

než je tomu běžně v populaci. Přikláníme se k názoru, že kreativita je oborově 

specifická a třebaže by lidé ve srovnávací skupině byli kreativnější, pro svou 

kreativitu by vyžadovali jiné osobnostní psychické vlastnosti než lidé kreativní ve 

výtvarném umění. Takto zvolená srovnávací skupina nám umožňuje alespoň trošku 

se opřít o určitou stabilitu, která se může projevovat v osobnostním nastavení jejích 

členů. Sice v průběhu celé práce zmiňujeme neumělce, ale konkrétně se jedná o lidi  

s ekonomickým zaměřením, kteří se umění ve větší míře nevěnují. Míra zájmu  

o umění, počet hodin týdně, byla jednou z doplňujících otázek na konci dotazníku. Jak 

jsme již uvedli na konci kapitoly 10. Výsledky, skupiny jak výtvarníku (n=30), tak 

neumělců (n=33) jsou poměrně malé pro počet hypotéz, se kterými pracujeme,  

a proto výsledky této práce platí pouze pro naši skupinu a není možné je zobecňovat. 

Pro jinou skupinu o takto malém počtu respondentů by výsledky mohly vycházet 

odlišně. Také máme na paměti, že výsledky by se mohli lišit i s rostoucím počtem 

respondentů.    

 

 



 95 

11.3 Návrhy a doporučení pro budoucí výzkum 

 Pro náš výzkum jsme si zvolili velmi úzce specializovanou skupinu lidí, ta nám 

může umožnit více se zamyslet nad tím, jestli lidé, kteří se věnují umění, jsou už 

předem na něj nějak dispozičně naladěni anebo umění a vztah k umění, je to, co je 

osobnostně pozměňuje. Pro další možný výzkum by se mohla nabízet varianta 

srovnání skupiny výtvarníků s reprezentativním výběrem z populace, zajímavější se 

nám ale zdá, srovnání výtvarníků se specifickými skupinami. Jednou z možností 

dalšího výzkumu je, že bychom mohli porovnávat psychosociální rysy osobnosti 

výtvarníků s jinou umělecky řemeslnou skupinou, například se sochaři. Zde by nám 

výsledek mohl o motivaci a struktuře tvořivosti napovědět více. Další možností by 

mohlo být rozšířit záběr a porovnat mezi sebou osobnostní vlastnosti výtvarníků  

s hudebníky, tanečníky či herci. Pokud by nás zajímalo, jaký dopad má kontakt  

s uměním na osobnost výtvarníka, vyžadovalo by to náročnější a konkrétnější 

zkoumání. Možným návrhem je zaměřit se na lidi, kteří se hlásí na vysoké umělecké 

školy, ale nemají zkušenosti se středními uměleckými školami, následně bychom je 

mohli porovnat se studenty, kteří končí vysoké umělecké školy a taktéž jako u první 

skupiny nestudovali střední umělecké školy. Otázkou je, jestli a do jaké míry, zde 

bude hrát roli vzdělávání a praxe a do jaké míry to bude kontakt se samotným 

uměním. Pokud bychom chtěli jistým způsobem kontrolovat také vzdělávání, dalo by 

se porovnat studenty uměleckých škol s lidmi, kteří se umění ve větší míře věnují,  

ale pouze jako zájmu. Zde by se nám mohlo ukázat, jestli jsou osobnostní profily 

těchto dvou skupin odlišné či umění může být tím, co na ně působí a osobnostně je 

pozměňuje. Potenciál pro další zkoumání je jak je vidět velký a každý další výsledek 

nás může maličko posunout k pochopení významu umění v životě člověka.  
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Závěr 

 

 Záměrem této diplomové práce bylo přistoupit ke zkoumání kreativity trošku  

z jiného úhlu pohledu a to z pohledu motivace výtvarníků. Na kreativitě se podílí 

mnoho proměnných a motivace je jednou z nich. Její důležitost spočívá v tom, že může 

kreativitu jedince jak rozvíjet, tak také utlumovat (e.g. Amabile, 1996; Baer, 1997; 

Stanko-Kaczmarek, 2012). Navzdory všem dříve zmíněným limitům výzkumu,  

a z důvodu nedostatku studií na téma kreativita a motivace u umělců a konkrétně  

u výtvarníků, pokládáme tuto práci za přínosnou. Mimo jiné její výsledky a návrhy na 

další studie mohou být cenným podnětem k dalšímu bádání v oblasti psychologie 

umělců.  

 

 Zjistili jsme, že výtvarníci v porovnání s neumělci ekonomického zaměření 

jsou výrazně více schopni dostat se do stavu flow, tedy lépe ovládají schopnost, nebo 

jsou ovládáni schopností, ponořit se do práce a soustředěně v ní setrvávat navzdory 

vnějším vlivům či vlastním potřebám. Také se nám ukázalo, že výtvarníci jsou výrazně 

více hrdí na svůj vlastní výkon. Postupné zažívání úspěchu ve výtvarné oblasti může 

utvrzovat a zvyšovat jejich důvěru ve vlastní schopnosti. V literatuře se hovoří o tom, 

že vysoké sebevědomí a self-esteem vede k většímu pocitu štěstí a spokojenosti 

(Baumeister et al., 2003). Může tedy umělecká tvorba a kontakt s uměním vést k větší 

životní spokojenosti? Ve shodě se studiemi se nám potvrdilo, že výtvarníci inklinují k 

větší samostatnosti, k zodpovědnosti a volnosti. V rozporu se studiemi, které  

se přiklání k tomu, že soutěživé prostředí může mít na kreativitu negativní dopad,  

se v našem případě ukázalo, že výtvarníci jsou oproti neumělcům více soutěživí. 

Vysvětlujeme si to tím, že prosadit se jako umělecký malíř či výtvarník vyžaduje 

určitou vyšší dávku odvahy a ochoty riskovat.  

 

 Vedle angažovanosti, preference obtížnosti, orientace na status, se překvapivě 

ukázalo, že jak internalita, tak flexibilita se u výtvarníků a neumělců neliší. Tento 

výsledek by mohl podporovat existenci několika druhů kreativit. Zmapování 

osobnosti výtvarníků a lepší pochopení osobnostních vlastností kreativních jedinců, 

může mít význam nejen pro rozvoj tvořivého potenciálu u dětí, žáků a studentů  
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ve vzdělávání a výchově, ale také u dospělých jedinců při vytváření vhodných 

pracovních podmínek podporujících kreativní myšlení a tvorbu. Ve výsledky, 

přítomnost umění v životě člověka může mít nedocenitelný smysl, pokud alespoň 

trošku povede k většímu štěstí a životní spokojenosti. 
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Příloha 1 

Histogramy - charakteristiky rozdělení pro vybrané škály LMI 

 

Histogramy jsou vytvořeny pro celý soubor, jak výtvarníky, tak srovnávací skupinu 

(n=63). 
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Příloha  

 

Dodatečné porovnání HS pro vybrané proměnné 

 

Tučně jsou zvýrazněny signifikantní výsledky na hladině významnosti p=.05. 

 
ženy výtvarnice vs. muži výtvarníci 

(n=20 vs. n=10) 

Škály VY DO AN DU FX FL NE IN KU 

Sig. (2-tailed) 0,978 0,881 0,509 0,957 0,197 0,152 0,71 0,141 0,81 

                    
Škály HV OU PO  SA SK OS SO CV   
Sig. (2-tailed) 0,453 0,946 0,026 0,507 0,925 0,454 0,836 0,175   

 
ženy neumělkyně vs. muži neumělci 

(n=26 vs. n=7) 

Škály VY DO AN DU FX FL NE IN KU 

Sig. (2-tailed) 0,601 0,125 0,648 0,827 0,682 0,825 0,853 0,328 0,275 

                    
Škály HV OU PO  SA SK OS SO CV   
Sig. (2-tailed) 0,005 0,507 0,392 0,526 0,179 0,201 0,211 0,416   

 
výtvarníci: rodič umělec vs. rodič neumělec 

(n=7 vs. n=23) 

Škály VY DO AN DU FX FL NE IN KU 

Sig. (2-tailed) 0,984 0,229 0,097 0,695 0,097 0,258 0,913 0,339 0,645 

                    
Škály HV OU PO  SA SK OS SO CV   
Sig. (2-tailed) 0,961 0,061 0,445 0,101 0,033 0,507 0,858 0,915   

 
respondenti věnující se umění vs. nevěnující se žádnému umění 

(n=44 vs. n=19) 

Škály VY DO AN DU FX FL NE IN KU 

Sig. (2-tailed) 0,734 0,198 0,13 0,025 0,073 0,005 0,67 0,656 0,197 

                    
Škály HV OU PO  SA SK OS SO CV   
Sig. (2-tailed) 0,002 0,014 0,143 0,58 0,994 0,136 0,048 0,005   

 
studovali umělecké školy + zvažovali vs. nestudovali ani nezvažovali 

(n=36 vs. n=27) 

Škály VY DO AN DU FX FL NE IN KU 

Sig. (2-tailed) 0,361 0,259 0,516 0,428 0,419 0,008 0,278 0,845 0,594 

                    
Škály HV OU PO  SA SK OS SO CV   
Sig. (2-tailed) 0,00 0,525 0,673 0,603 0,748 0,153 0,013 0,056   

 


