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Předložená práce je přiměřená jak po stránce formální, tak i po stránce obsahové, kde je navíc velmi 

zajímavá a náročná na důkladné promyšlení jemných a souvislostí psychologických konceptů. 

Tematicky je práce zaměřena na pomezí psychologie obecné a psychologie umění. Zasazení tématu 

v oblasti rozhodovacích procesů je logické a dobře to kotví všechny další úvahy. Autor se také opírá o 

velké množství odborných pramenů, jak zahraničních, tak (pokud je to jen možné) i tuzemských. 

Oceňuji, že nebyla přehlédnutá práce Jaroslava Hlavsy a jeho příspěvek ke zkoumání tvořivosti 

(začátkem osmdesátých let minulého století). Nemá význam zde procházet předloženou práci 

podrobně (ostatně již obsah práce dokládá, jak detailně autor rozlišuje a vede linii výkladu). Jen 

upozorním na autorovo zajímavé pojednání návaznosti  klasických (obecně) psychologických analýz 

s moderními výzkumy neuropsychologickými. V této souvislosti si dovolím připomenout pozoruhodný 

vklad excelentního neurovědce Erika Kandela (propojuje poznatky neurovědy, psychologie a 

uměnovědy).  

Autor práce se musel vypořádat s definičními nástrahami rozhodování, inteligence, tvorby, tvořivosti 

a kreativity. Učinil tak s přehledem a srozumitelně. Nabízí modely kreativity a také estetického 

vnímání. (A zde si maně vybavuji přínos Antonína Sychry v oblasti experimentální estetiky 

v šedesátých letech 20. století u nás a propojování s psychologií.)  

Empirickou část práce autor otevírá zamyšlením nad možnými měřícími metodami, konkrétně probírá 

Torranceho test tvořivého myšlení, který má ve svém teoretickém pozadí několik faktorů. Základní 

myšlenkou autora je pokusit se ověřit je jinou metodou, sestavenou na základě dětských čmáranic 

(tzv. scribbling). Autor se táže, jestli je možné podstatu tvořivosti zachycovanou ve zmíněném 

Torranceho testu zachytit a ověřit i na jiném materiálu a tak dodat evidenci pro existenci 

diskutovaných faktorů. Používá k tomu kvalitativní metodologii (diskuse nad tvorbou na podkladě 

scribblingu a následná analýza), ale i následnou metodologii kvantitativní (porovnání hodnot 

definovaných proměnných u obou kreativních situací). Ve výsledcích autor nenašel důkaz souvislosti 

zvolených faktorů. Nicméně má práce velkou hodnotu v otevírání tématu a přípravě dalšího 

zkoumání. Čtenář si při čtení může uvědomovat, že to, co nazýváme kreativitou je pulsující proces, 

který je závislý na řadě dimenzí dané situace. Bude asi jiná pod tlakem v podobě úkolu podat co 

nejoriginálnější odpovědi a výtvory, anebo pod jiným tlakem, např. nabídnou co nejvíce nápadů. 

Takové „tlaky“ mohou mít psychologicky odlišné působení apod.  

Mám několik poznámek k práci s literaturou. V seznamu literatury autor (podle zvoleného systému 

APA) správně používá značky & pro spojování autorů. Ale v textu to nepoužívá. Proč ne? Dále: když 

používá zkrácení odkazu, např. „(Fotr et al., 2000)“ na s. 15, mělo by to být po předchozím 

uvedením celé citace, tedy všech jmen autorů. Podobně je to s citací „(Kahn et al., 2002)“ na s. 

26. U doslovných citací autor kombinuje zkratku stránky: jednou „str.“, jindy „s.“ Mělo by to být 



standardní použití. Podle normy APA by se také delší citace, než je do tří řádků měla psát 

odsazeně od ostatního textu a menším písmem. Viz na s. 46 citace „(Drvota, 1973, s. 15)“. 

Předloženou práci považuji za velmi zajímavou, kvalitně zpracovanou a inspirativní. Podle mého 

názoru splňuje požadavky na ni kladené a já ji doporučuji k obhajobě. 

Jako hodnocení navrhuji: výborně. 
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