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Psychologické aspekty rozhodování v tvořivém výtvarném procesu

Ve výzkumech tvořivosti se setkáváme především s tím, že jsou výsledky tvůrčího procesu 

vztahovány k dalším proměnným, nejčastěji inteligenci. Na této diplomové práci je zajímavé

a potěšující, že je zkoumán samotný tvůrčí proces, na který se nahlíží v kontextu psychologie 

rozhodování.  Tomu odpovídá teoretická část, která nás nejprve uvádí do pojmosloví a 

základní problematiky psychologie rozhodování, zahrnující mezi jiným i teorii dvou systémů 

myšlení, teorii egocentrického adaptivního rozhodování a teorii somatických markerů. V další 

kapitole se autor věnuje kreativitě. Pokud jde o pasáž věnovanou definici a výzkumům 

kreativity, trochu pochybuji o tom, že je psychologie estetiky, kreativity a umění po 

psychofyzice druhým nejstarším odvětvím psychologie (str. 28), přestože autor zaštiťuje toto 

odvážné tvrzení citací. Podobně jsem zpozorněl i u tvrzení, že syntézou inteligence a 

divergentního myšlení je moudrost (str. 31) - v diskusi při obhajobě se k těmto výrokům 

můžeme vrátit. Pokud jde o definici kreativity, doporučoval bych ji komparovat a 

komentovat v mezinárodním kontextu (těžko se v této souvislosti spokojit s Hlavsovými 

charakteristikami kreativity). Po této části autor rekapituluje klíčové faktory a teorie 

kreativity, přičemž největší pozornost věnuje Sternbergově investiční teorii, která na 

kreativní proces pohlíží jako na rozhodování. V této pasáži nerozumím větě „Pokud má 

jedinec pocit, že je kýžené být kreativní, může to mít pozitivní vliv na jeho výkon v této 

oblasti.“ (str. 32). Nemá tam být místo „kýžené“, „žádoucí“? V následující kapitole se autor 

věnuje jednotlivým fázím tvůrčího procesu.  Dvě metody použité ve výzkumné části, 

Torranceho test a scribbling, představuje autor poněkud neobvykle v (čtvrté kapitole) 

teoretické části. Vzhledem k tomu, že se snaží volbu těchto metod zdůvodnit odkazy na 

výzkumy (mimo jiné i na metaanalýzu dokládající, že je Torranceho test nejlepším 

prediktorem divergentního myšlení), je takové uspořádání opodstatněné. Zatímco 

Torranceho test je možné považovat za test první volby při diagnostice kreativity, působí 

volba (spíše terapeutického než diagnostického) scribblingu svěže a kreativně. V empirické 

části autor doplňuje informace o výběru souboru a popis vzniku a administrace 

scribblingových matic. Pasáž o podstatě kvalitativního výzkumu vnímám jako nadbytečnou 



(podobně jako kdyby kvantitativní část obsahovala líčení podstaty statistického testování či 

rozbor jednotlivých statistických testů). U kvalitativního výzkumu je náležitě popsán vzorek i 

postup kódování rozhovorů. Ocenil bych plné přepisy rozhovorů. Tím spíš, že se mi konečné 

shrnutí výsledků zdálo málo výtěžné.  Navzdory průběžným zajímavým postřehům (viz 

například fenomény opačného výběru, návratu k prvnímu konceptu či protahovaného konce) 

jsou závěrečná shrnutí výsledků velmi obecná, některé věty by bylo možné napsat i bez 

výzkumu. 

Kvantitativní výzkum je náležitě navržen a proveden. Pokud jde o deskriptivní statistiku, tak 

připomínám, že uvádění desetinných míst u procent ve vzorku menším než 100 je zbytečné. 

U většiny hypotéz nebylo možné nulovou hypotézou zamítnout. Pokud tento fakt 

vysvětlujeme menším souborem, měla by být sledována alespoň tendence. Je rozdíl, pokud 

p-hodnota činí 0,9, anebo 0,09, jako je tomu například u korelace fluence (ve scribblingu) a 

věku, anebo 0,059, jako je tomu u Mann Whitneyho porovnání pohlaví v případě originality. 

V mnoha případech je možné předpokládat typ závislosti (například pozitivní korelaci faktorů 

obou testů), což by umožnilo používat jednostranné statistické testy.  Nalezený rozdíl pohlaví 

a korelace s věkem u Torranceho testu by měly být v diskusi srovnány s podobnými nálezy 

v jiných výzkumech, které jsou určitě k dispozici, protože se otázka genderových i věkových 

rozdílů při vytváření norem testu musí řešit. Tam kde byla nulová hypotéza zamítnuta, chybí 

podrobnější popis nalezeného rozdílu založený na deskriptivní statistice. V této souvislosti 

by měla být komentována i velikost efektu a především by měl být učiněn pokus o 

interpretaci takového nálezu. Z tohoto hlediska se mi diskuse jeví jako nadměrně strohá. 

Literatura je dostatečná, jen bych o něco více doporučoval práci se zahraničními zdroji. 

Nejdůležitější výsledky výzkumu by měly být uvedené v abstraktu. V práci jsou tři 

pravděpodobně nezáměrné vakáty – na straně 42, 78 a 92. Práce je i tak dostatečně obsáhlá, 

jasně napsaná i strukturovaná. Téma považuji za originální a výsledek za přínosný, zejména 

pokud povede k navazujícímu výzkumu metody scribblingu. Práce splňuje požadavky kladené 

na diplomové práce. Vzhledem k výše uvedeným obsahovým i formálním připomínkám ji 

doporučuji hodnotit známkou velmi dobře.  
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