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Abstrakt (česky) 

 

Tato diplomová práce se zabývá rozhodováním v tvořivém výtvarném procesu u dospělých 

osob. Cílem této studie bylo zjistit, co a jakým způsobem reflektují během výtvarné aktivity a 

po jejím skončení, dále jaké další fenomény se v tvořivém procesu vyskytují. Teoretická část 

je členěna na čtyři části. První oddíl se zabývá rozhodováním – terminologií a třemi teoriemi 

intuitivního rozhodování. V druhé části jsou představeny základní poznatky o kreativitě. Třetí 

část se zabývá samotným kreativním procesem a jeho modely. Čtvrtá popisuje dvě metody 

použité ve výzkumu. Empirická část se skládá z kvalitativního výzkumu a kvantitativního 

výzkumu. Kvalitativní výzkum byl proveden pomocí polostrukturovaného rozhovoru                     

s 14 dospělými lidmi, kteří kreslili na podnětovou matrici – scribbling, která byla za tímto 

účelem vytvořena. Cílem kvalitativního výzkumu bylo zmapování rozhodování v dané 

aktivitě. Účelem kvantitativního výzkumu bylo porovnat  použitou metodu scribbling 

s Torranceho figurálním testem tvořivého myšlení. Výsledky obou výzkumů jsou podrobně 

popsány a diskutovány s dostupnou odbornou literaturou. V závěru práce jsou uvedena 

doporučení na využití získaných dat a na další možné výzkumy na toto téma. 

 

Klíčová slova (česky): 

Rozhodování, tvořivý proces, kreativita, scribbling 

 

 



 

Abstrakt (in English) 

 

The thesis explores decision making in creative artistic process in adults. The aim of 

this study is to determine what and how the adults reflect during an art activity and its 

aftermath, as well as what other phenomena occur in the creative process. The theoretical part 

is divided into four parts. The first section deals with decision making - the terminology and 

the three theories of intuitive decision making. The second part presents basic knowledge 

about creativity. The third part deals with the creative process and its models. The fourth one 

describes two methods used in the research. The empirical part consists of qualitative and 

quantitative research. The qualitative research was conducted using a semi-structured 

interview with 14 adults, who drew on stimulus matrix - scribbling, which was created for this 

purpose. The objective of the qualitative research was to map the decision making in the 

given activity. The purpose of the quantitative research was to compare the used scribbling 

method with the Torrance Figural Test of Creative Thinking. The results of both surveys are 

described in detail and discussed with the available literature. The conclusion of the thesis 

offers recommendations on the use of the collected data and possible further research on this 

topic. 

 

Klíčová slova (anglicky): 

Decision making, creative process, creativity, scribbling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 
 

OBSAH  

  

ÚVOD  .................................................................................................................. 9 

1 PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ROZHODOVÁNÍ ................................... 12 

1.1 ROZHODOVÁNÍ JAKO ZACÍLENÉ MYŠLENÍ ................................................... 12 

1.2 ZÁKLADNÍ POJMY ROZHODOVACÍ VĚDY ...................................................... 13 

1.2.1 Rozhodovací úloha ................................................................................... 13 

1.2.2 Dimenze rozhodování ............................................................................... 13 

1.2.3 Preference ................................................................................................ 14 

1.2.4 Cena rozhodování .................................................................................... 15 

1.2.5 Rozhodovací proces ................................................................................. 15 

1.2.6 Strategie rozhodování .............................................................................. 16 

1.2.7 Metodologie rozhodovací vědy ................................................................ 17 

1.3 RACIONÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ A SKUTEČNOST .............................................. 17 

1.4 TEORIE DVOU SYSTÉMU MYŠLENÍ ................................................................ 19 

1.4.1 Duální procesy ......................................................................................... 19 

1.4.2 2 systémy myšlení ..................................................................................... 20 

1.5 EGOCENTRICKÉ ADAPTIVNÍ ROZHODOVÁNÍ ............................................... 21 

1.5.1 Egocentrické adaptivní rozhodování ....................................................... 21 

1.5.2 Biologické faktory .................................................................................... 22 

1.6 NEUROPSYCHOLOGICKÝ MODEL ROZHODOVÁNÍ ........................................ 23 

1.6.1 Frontální laloky........................................................................................ 23 

1.6.2 Somatické markery ................................................................................... 24 

1.6.3 Rozhodování na základě somatických markerů ....................................... 26 

2 KREATIVITA ........................................................................................... 28 

2.1 DEFINICE KREATIVITY ................................................................................. 28 

2.2 ZKOUMÁNÍ KREATIVITY ............................................................................... 29 

2.2.1 Kreativita a inteligence ............................................................................ 30 

2.2.2 Kreativita jako rozhodnutí ....................................................................... 32 

2.3 DÍLČÍ FAKTORY KREATIVITY ....................................................................... 33 



 

7 

 

2.3.1 Biologické faktory .................................................................................... 33 

2.3.2 Sociální faktory ........................................................................................ 34 

2.3.3 Psychologické faktory .............................................................................. 35 

2.4 MODELY KREATIVITY .................................................................................. 39 

2.4.1 Biologicko-psychosociální model ............................................................ 39 

2.4.2 Integrativní model kreativity .................................................................... 39 

3 TVOŘIVÝ PROCES ................................................................................ 43 

3.1 TVOŘIVÝ PROCES JAKO ŘEŠENÍ PROBLÉMU ................................................ 43 

3.2 PRŮBĚH TVOŘIVÉHO PROCESU .................................................................... 45 

3.2.1 Doplněný klasický model tvořivého procesu ............................................ 47 

3.2.2 Model tvůrčího procesu umělců dle Mace a Warda ................................ 49 

3.3 MODELY ESTETICKÉHO VNÍMÁNÍ ................................................................ 54 

3.3.1 Model estetického hodnocení ................................................................... 54 

3.3.2 Zrcadlový model umění ............................................................................ 55 

4 POUŽITÉ METODY VE VÝZKUMNÉ ČÁSTI .......................................... 57 

4.1 TORRANCEHO TEST TVOŘIVÉHO MYŠLENÍ .................................................. 57 

4.2 SCRIBBLING .................................................................................................. 58 

4.2.1 Předpokládané procesy a jevy při práci se scribblingem ........................ 59 

4.2.2 Návrh dalšího použití techniky scribbling ............................................... 60 

5 KVALITATIVNÍ VÝZKUM ....................................................................... 63 

5.1 CÍL VÝZKUMU A FORMULACE VÝZKUMNÝCH OTÁZEK ............................... 63 

5.2 POPIS POUŽITÝCH METOD ............................................................................ 64 

5.2.1 Etika výzkumu .......................................................................................... 65 

5.2.2 Tvorba podnětových matric scribbling .................................................... 65 

5.2.3 Výzkumný soubor ..................................................................................... 66 

5.2.4 Charakteristiky respondentů .................................................................... 67 

5.3 SBĚR DAT A JEJICH ZPRACOVÁNÍ ................................................................. 68 

5.3.1 Popis sběru dat......................................................................................... 68 

5.3.2 Proces tvorby a osnova rozhovoru ........................................................... 69 

5.3.3 Přepis rozhovorů a zpracování video záznamu ....................................... 72 

5.3.4 Zpracování za použití zvolených metod ................................................... 73 

5.3.5 Reliabilita, validita, triangulace .............................................................. 73 



 

8 

 

5.4 ANALÝZA ROZHOVORŮ ................................................................................ 74 

5.4.1 A – začátek tvořivého procesu ................................................................. 74 

5.4.2 B – tvorba obrázku ................................................................................... 79 

5.4.3 C – ukončení tvorby ................................................................................. 84 

5.4.4 D – zpětná reflexe .................................................................................... 85 

5.4.5 Jevy napříč fázemi .................................................................................... 91 

5.5 VÝSLEDKY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU ..................................................... 93 

5.6 DISKUZE KE KVALITATIVNÍMU VÝZKUMU ................................................... 95 

6 KVANTITATIVNÍ VÝZKUM ..................................................................... 97 

ZÁVĚR.............................................................................................................. 118 

PŘÍLOHA 1. .............................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

PŘÍLOHA 2. .............................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

PŘÍLOHA 3. .............................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

PŘÍLOHA 4. .............................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

PŘÍLOHA 5. .............................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

PŘÍLOHA 6. .............................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 

 

 

 

 



9 

 

Úvod 

Každý člověk se dnes a denně rozhoduje. V případech, kdy jde o výběr školy, či 

životního partnera, podrobuje se dlouhému a náročnému procesu vědomého rozhodování, kdy 

váží každé pro a proti, hledá dostatek informací a referencí, přehrává si případné scénáře 

budoucího stavu. Naopak v situacích, jako je volba jídla z jídelního lístku nebo barvy trička, 

zbavuje se částečně tíhy náročného rozhodování a dá jednoduše na svůj pocit. A pak jsou i 

taková rozhodnutí, která člověk učiní, aniž by si je uvědomil. Nemusí však být vždy 

nepodstatná. 

Každý člověk se sice rozhoduje, ale ne o každém lze říci, že je kreativní. Kreativita 

bývá často spojována s génii, výjimečnými vědci či umělci (Sternberg, 2002). Není jisté, jestli 

jde o jiný druh kreativity, než mají běžní lidé, ale důležité je, že každý v sobě má kreativní 

potenciál (Dacey, Lennon, 2000). Moci si kreslit není privilegium, které by měli jen 

výjimeční umělci.  

Rozhodování je typem zacíleného myšlení, stejně jako řešení problému (Skořepa, 

2005). Kreativita a tvořivý proces často bývají spojovány s řešením problémů, neboť úspěšné 

řešení problému bezesporu vyžaduje určitou dávku tvořivosti (Chalupa, 2005). 

Rozhodováním se zabývá celá řada vědních oborů, existuje nespočet poznatků, teorií a 

literatury, zdá se však, že rozhodování v tvořivém procesu mezi výzkumné zájmy vědců 

nepatří. I modely tvůrčího procesu uvádějí jen obecně, že umělec při práci na svém díle 

provede řadu rozhodnutí, ale již neuvádí, jaké povahy ta rozhodnutí jsou a jakými kritérii se 

umělec řídí (např. Mace, Ward, 2002). 

Proto jsem se rozhodl blíže prozkoumat rozhodovací proces v rámci tvořivé výtvarné 

aktivity. Z důvodu sjednocení výtvarné techniky jsem zvolil metodu scribbling, což je 

v překladu „čmáranice“. Každý se někdy přistihl, že bez vědomého úsilí jezdí tužkou po 

papíru, kreslí nekonkrétní tvary nebo jen klubko čar. V arteterapii se tato technika používá 

tak, že pacient vytvoří bezmyšlenkovitě nekonkrétní „čmáranici“, v které následně hledá 

konkrétní tvary, samotný scribbling tedy funguje jako podnětové pole pro pacientovu projekci 

(McNamee, 2004). Aby se zabránilo ovlivnění obsahu „čmáranice“ a aby měl každý stejné 

podnětové pole, byly pro výzkumné účely vytvořeny scribblingové matrice z nekonkrétních 

kreseb tříleté holčičky. 

V teoretické části diplomové práce se zabývám tématy rozhodování, kreativity a 

tvořivého procesu. Cílem teoretické části je poskytnou terminologii, fakta a teorie týkající se 
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výzkumů v empirické části. V části o rozhodování předkládám základní terminologii a tři 

teorie rozhodování, které dle mého názoru vystihují rozhodovací procesy v průběhu tvorby 

výtvarného díla. Teorie dvou systémů myšlení poukazuje na rozdílné charakteristiky dvou 

procesů – automatického intuitivního systému 1 a vědomého racionálního systému 2 

(Stanovich, West, 2000). Teorie egocentrického adaptivního rozhodování poukazuje na 

používání aktuálních preferencí a kritéria „co je pro mě aktuálně dobré“ (Goldberg, 2004). 

Třetí teorie vychází, podobně jako předchozí, z poznatků neurologie a neuropsychologie a 

vyzdvihuje vliv tzv. somatických markerů, tělesných pocitů, které působí během rozhodování 

(Damasio, 2000). V části o kreativitě se zabývám teoriemi a faktory, které ji ovlivňují. S tím 

je úzce propojena další část – tvořivý proces, kde jsem zpracoval dostupné informace o této 

tématice a nabídl dva propracované modely tvůrčí aktivity. Nejen pro zajímavost, ale 

především pro lepší pochopení tvorby jsem přidal i model estetického poznávání a zrcadlový 

model umění, který propojuje procesy tvorby s procesy estetického prožívání hodnocení. 

V poslední části popisuji metody použité ve výzkumné části – Torranceho test tvořivého 

myšlení a scribbling, u kterého jsem se snažil rozvinout teoretické pozadí a nabídnout 

inspiraci k dalšímu využití. 

Empirická část se skládá ze dvou výzkumů. Kvalitativní výzkum zpracovává téma 

rozhodování v tvořivém procesu za použití techniky scribbling. Jedná se o pilotní výzkum 

využívající tuto techniku. Aby byly poznatky univerzálně použitelné, probíhal výzkum na 

zdravé populaci. 14 dospělých osob bylo nahráváno na diktafon a videokameru při práci na 

scribblingu, během této aktivity a po jejím skončení byli dotazování v polostrukturovaném 

rozhovoru. V doplňkovém kvantitativním výzkumu byla technika scribbling porovnána 

s druhou úlohou z Torranceho figurálního testu tvořivého myšlení, aby byla zjištěna případná 

korelace faktorů, které test měří.  

Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozhodování a další fenomény 

v tvořivém výtvarném procesu. Výsledky výzkumů by mohly umožnit lepší pochopení 

rozhodovacích procesů při tvorbě a zároveň pomoci dalšímu rozvoji techniky scribbling. 
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1 Psychologické aspekty rozhodování 

1.1 Rozhodování jako zacílené myšlení 

Rozlišují se dva druhy zacíleného myšlení – řešení problému a rozhodování. Řešení 

problému má podobu hledání jakékoliv možnosti, která ve svém důsledku povede ke 

správnému výsledku. Pokud existuje více postupů, které vedou k tomu samému cíli, je jedno, 

který si člověk vybere (Skořepa, 2005). 

V rozhodování jde o hledání a nalezení nejlepší možné akce ze všech dostupných 

možností. Mnohem větší roli tu hraje individualita rozhodovatele – každý má jiné požadavky, 

kritéria, postupy rozhodování. Nelze tudíž snadno odvodit, jestli je výsledek rozhodování 

správný. To lze zjistit pouze zkoumáním skutečného jedincova rozhodování. Zatímco u řešení 

problému je snadné rozhodnout, zda-li byla jedincova volba správná (protože výsledek má jen 

dvě podoby správný/nesprávný a je zároveň hlavním kritériem), u rozhodování je potřeba mít 

na zřeteli charakteristiky dotyčného jedince a akce, které byly v dané situaci k dispozici. 

Odlišit, o který typ zacíleného myšlení se v dané situaci jedná, je někdy složité, řešení 

problému i rozhodování se může prolínat. Ostatně tyto termíny se u jednotlivých autorů často 

liší i v pojetí vzájemné nadřazenosti (Skořepa, 2005). 

Rozhodování je druhem zacíleného myšlení, které se skládá z hledání a odvozování. Na 

počátku je pochybnost, kterou se snažíme odstranit hledáním způsobu, jak na to. Myšlení 

funguje jako objevování, při kterém hledáme správný směr. Ve hře jsou 3 objekty zájmu – 

možnosti, důkazy a cíle. Možnosti jsou všechny možné odpovědi na původní otázku, jak se 

zbavit pochybnosti. Cíle slouží jako kritéria, kterými hodnotíme jednotlivé možnosti a 

určujeme, do jaké míry nám ta která možnost bude vyhovovat. Důkazy jsou jakákoliv 

přesvědčení, ať už skutečná či domnělá, která pomáhají určit míru, s jakou jednotlivá možnost 

povede k určitému vytyčenému cíli. Odvozování probíhá jako deduktivní uvažování, při 

kterém je každá z možností zvažována s ohledem na důkazy, přičemž cíle určují hodnotu, 

jakou přisuzujeme jednotlivým důkazům (Baron, 2000). 

Důkazy (resp. jakékoliv relevantní informace a poznatky) dávají určitou váhu 

jednotlivým možnostem. Ovšem jsou to cíle, které ovlivňují důležitost důkazů. Baron (2000) 

na příkladu nákupu auta ukazuje, jak může cíl ovlivnit vnímání určitého poznatku – když se 

jedinec rozhoduje mezi dvěma auty (možnosti akce), informace (důkaz) o velikosti a 
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hmotnosti jednoho z nich může vést k úvahám o jeho bezpečnosti (cíl), a tudíž jeho výběru, 

tak i k úvahám o celkové spotřebě (cíl), tudíž výběru druhého auta (Baron, 2000). 

 

1.2 Základní pojmy rozhodovací vědy 

1.2.1 Rozhodovací úloha 

Situace, kdy si musí člověk vybrat mezi více akcemi, tedy uplatňuje se v ní princip 

volby (Hrůzová, 2011), je v rozhodovací literatuře označována jako rozhodovací úloha 

(Skořepa, 2005). Každá taková úloha je definována svými charakteristikami, přičemž ne 

každá úloha musí obsahovat všechny charakteristiky. Mezi charakteristiky úlohy patří např.: 

 počet akcí/možností, které vedou k cíli a jsou v dané úloze k dispozici 

 všechny výsledky, které plynou z jednotlivých akcí 

 náročnost úlohy jako takové 

 čas, který je pro danou úlohu k dispozici 

 

Každá konkrétní rozhodovací úloha je dána i charakteristikami dotyčného jedince. Je 

potřeba mít na zřeteli jeho znalosti a poznatky, minulé zkušenosti i jeho možnosti biologické, 

sociální a technické. Konkrétní charakteristiky ovšem mohou fungovat i jako limity 

dotyčného člověka, které ho v rozhodovacím procesu omezují (Skořepa, 2005). 

 

1.2.2 Dimenze rozhodování 

Pokud si hledáme novou práci a naším jediným kritériem je co největší výdělek, jedná 

se o poměrně jednoduché rozhodování. Situace, která je postavená na maximalizaci určité 

číselné hodnoty, je nejjednodušší rozhodovací úloha. Obvykle je však výsledek rozhodování 

definován více hodnotami. U pracovního místa může roli hrát také délka pracovní doby, další 

benefity, vzdálenost od bydliště i výhledový kariérní postup. Existují 3 základní rozhodovací 

dimenze – stavy okolí, období a hlediska (Skořepa, 2005): 

 Stavem okolí jsou myšleny okolnosti, které mohou nastat a které jedinec nemá šanci 

ovlivnit (i když může odhadnout pravděpodobnost, s jakou takový stav nastane). Jestli 

ta která okolnost nastane, je dáno zvnějšku, nijak nezáleží na preferencích či přáních 
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člověka. Stav okolí reprezentuje určitou možnost s určitými následky, stavy okolí 

tudíž nemohou nastat zároveň, jsou to alternativy. 

 Obdobími se rozumí časové úseky, které následují po uskutečnění rozhodnutí. Tyto 

úseky mají své přirozené pořadí na časové ose. 

 Hlediska jsou faktory, které mají vliv na zvolení určité možnosti (akce), kritéria typu 

cena, dostupnost atd. Vlastností hledisek je jejich paralelnost – vnímáme a prožíváme 

všechny faktory naráz. 

 

1.2.3 Preference 

Důležitou součástí rozhodovacího procesu jsou jedincovy preference. Preferencemi se 

myslí uspořádání prvků (ať už jednotlivých akcí či výsledků) podle nějakého kritéria. 

Rozlišují se dva druhy preferencí na základě jejich výskytu v rozhodovacím procesu 

(Skořepa, 2005). Preference celková je finální preferencí nejlepší dostupné akce v závěru 

rozhodování. Elementární preference ovlivňují preferenci celkovou, ale člověk je má již před 

rozhodovacím procesem. Jsou dány zkušenostmi, emocemi atd. Elementární preference se 

dále dělí do dalších kategorií (Skořepa, 2005, s. 31): 

 vnitroúsekové 

 mezihlediskové 

 rizikové 

 časové 

 v některých speciálních otázkách 

Vnitroúsekové preference určují, jakou lákavostí se vyznačují jednotlivá hlediska, 

např. barva, výkon atd. Mezihlediskové preference určují vztahy mezi jednotlivými hledisky, 

jde o porovnání jednotlivých hledisek a určení, které má větší váhu, kterému dáváme 

přednost. Rizikové preference ukazují na vztah jedince k riskování, časové preference na jeho 

názor na případné přiblížení/oddálení výsledků rozhodování a preference v některých 

speciálních otázkách jsou založené na povahových rysech jedince (např. jeho postoj ke 

změnám) (Skořepa, 2005). 
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1.2.4 Cena rozhodování 

Rozhodování se obvykle neděje okamžitě a bez vynaložených nákladů. Čím složitější 

problém, tím víc rostou náklady. Náklady nemusí být vždy jen finančního charakteru, 

vycházejí z charakteristik jedince, obvykle zahrnují čas, úsilí atd. Tyto náklady nejsou 

obvykle uvědomované během rozhodování, ani je často nedokážeme vyčíslit. Zato snižují 

hodnotu výsledku rozhodování oproti předpokládanému užitku (Skořepa, 2005). Jedinec 

nemá vždy možnost shromáždit všechny dostupné informace, navíc některé z nich mohou být 

irelevantní, nepřesné či konfliktní a tím dále komplikují rozhodování (Fotr et al., 2000). 

Ukazuje se, že hodnota výsledku je navýšena kladně, pokud člověk vnímá 

rozhodovací proces jako zábavu, nebo pokud mu přináší poznatky, které do té doby neměl. 

Hodnota zábavy a nových informací se však z ekonomického hlediska špatně určuje 

(Skořepa, 2005). 

Mnozí autoři proto celkový výsledek rozhodovacího procesu vnímají jako souhrn 

hmotné a procesní části. Hmotná část celkového výsledku určuje hodnotu výsledku plynoucí 

ze samotné akce bez započtení nákladů. Procesní část tvoří suma všech nákladů, které si 

vyžádalo rozhodování. Odráží charakteristiky jedince a rozhodovací postup, který zvolil 

(Skořepa, 2005). 

 

1.2.5 Rozhodovací proces 

Rozhodovací proces lze chápat jako proces, ve kterém jedinec hledá řešení 

rozhodovacího problému, tento problém by měl sestávat z volby alespoň mezi dvěma akcemi 

(Fotr et al., 2000). Rozhodovací proces může probíhat různými způsoby, člověk volí různé 

postupy rozhodování v různých situacích (Skořepa, 2005). „Rozhodovací proces je složen z 

na sebe navazujících etap, které probíhají v určitém časovém sledu, váží zdroje a směrují k 

dosažení stanoveného cíle. Součástí rozhodovacího procesu je rozhodovací analýza, 

rozhodnutí a jeho implementace“ (Hrůzová, 2011, s. 9) 

Obecně lze rozhodovací proces rozdělit do dvou částí – uvažování a porovnávání. 

Uvažování (anglicky reasoning, inference, judgment) postihuje vědomou snahu obsáhnout 

vše, co do rozhodování vstupuje, osvětlit vztahy, následky výběru akce, pravděpodobnosti 

atd. Jedná se tedy o jakýsi souhrn objektivních poznatků o dané rozhodovací úloze (Skořepa, 

2005). 
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Porovnávání (anglicky choice, preference) je dalece subjektivnější. Člověk v této fázi 

při porovnávání jednotlivých akcí nevychází pouze ze získaných poznatků (z fáze uvažování), 

ale také ze svých individuálních preferencí a rozhodovacího postupu, který fakta i elementární 

preference skloubí do celkové preference. Volba způsobu porovnávání tedy vede i k výsledné 

volbě v rozhodování (Skořepa, 2005). 

Rozhodovací procesy se obvykle dělí podle informací o stavech světa a dopadech 

jednotlivých možností akcí na rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty (Fotr et al., 2000). 

Rozhodování za jistoty se rozumí takové rozhodování, kdy jedinec ví, která situace nastane a 

tím pádem i důsledky jednotlivých možných rozhodovacích akcí. Rozhodování za rizika se 

rozumí situace, kdy jedinec zná možné stavy světa a přibližné pravděpodobnosti, s kterými 

nastanou. Bez znalosti těchto pravděpodobností se jedná o rozhodování za nejistoty. 

Rozhodovací procesy se mohou dělit podle dalších klasifikačních hledisek např. na 

individuální a skupinové rozhodování, jednoetapové a víceetapové, jednokriteriální a 

vícekriteriální rozhodování a další (Fotr et al., 2000). 

 

1.2.6 Strategie rozhodování 

Člověk je neobyčejně flexibilní, když jde o rozhodovací strategie. Výzkumy ukazují, 

že pokud člověk čelí rozhodovací úloze, ve které je jen několik alternativních akcí, volí 

takové strategie, které pracují se všemi dostupnými informacemi. Takové rozhodování 

odpovídá normativním teoriím rozhodování. Zato pokud jsou podmínky ztížené o velký počet 

různých alternativ, volí jedinec zjednodušující (heuristické) rozhodovací strategie, které 

pracují s informacemi selektivněji (Payne et al., 1993). 

Uváděny jsou tři hlavní rozhodovací strategie (Janis, Mann, 1977, s. 21-41): 

 Optimalizace – má za cíl výběr takového postupu, který přinese nejvyšší zisk, což 

zahrnuje zhodnocení potenciálních zisků i nákladů u každé alternativy. Vzhledem k 

vysokým nákladům na zpracování takového množství informací, uchyluje se   člověk 

často k suboptimalizaci, ve které jsou některé předpokládané přínosy maximalizované 

na úkor jiných. 

 Uspokojení – člověk hledá takový postup, který je dostatečně dobrý a který splňuje 

minimální kritéria (Simon podle Janis, Mann, 1977). 

 Smíšené skenování – spojuje optimalizaci a uspokojení do jedné strategie. 
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1.2.7 Metodologie rozhodovací vědy 

Většinu modelů rozhodování lze dělit na procesní a paramorfické. Procesní modely se 

snaží popsat či předpovědět, jakým způsobem se jedinec rozhoduje. Tento přístup je většinou 

kvalitativní. Paramorfický model usiluje o poskytnutí jasné předpovědi, pro kterou možnost 

se jedinec rozhoduje, přičemž jedinec sám většinou stojí stranou, důležité jsou vstupy a 

výstupy popsané matematickou funkcí. Díky tomu lze rozhodovací postup uvést v 

axiomatizované podobě (Skořepa, 2005) 

Mezi metody patří především metody pozorovací (bez zásahu či se zásahem), 

nevýhodou je ovšem poměrná chudost získaných dat. Metody stopování procesu, kam patří i 

metoda verbálního protokolu, nabízejí více dat, na druhou stranu jsou náročnější na 

zpracování. V rozhodovací vědě se uplatňují i metody dotazovací (za přítomnosti výzkumníka 

nebo za pomoci dotazníků), obvykle jde o dotazování zpětné či hypotetické (Skořepa, 2005) 

Struktura dotazníků často vede k tomu, že inventář nezachytí úplnou odpověď 

probanda, nedokáže zachytit jeho odpověď v takovém rozsahu, v jakém by zazněla při 

rozhovoru. Čím vyšší je struktura (u dotazníků), tím více se po probandovi žádá určitého 

popisu, což při zpětném vyplňování vede spíše k odpovědím založeným na pocitu, co si 

proband v určitou dobu myslel/dělal, než na objektivním popisu psychických dějů. A právě 

fakt, že většina dotazníků se ptá retrospektivně, je problematický vzhledem k tomu, že se ke 

slovu dostává selektivní paměť (Glass, Arnkoff, 1997). 

K podobným závěrům došli i autoři modelu tvůrčího procesu. Jedinec může odvozovat 

obecné procesy tvůrčí aktivity z těch několika zapamatovaných dílčích částí kognitivního 

procesu, který se k aktivitě vázal. Pokud popisuje celý proces zpětně, nemusí jeho výpověď 

odpovídat tomu, co se ve skutečnosti v danou chvíli doopravdy dělo (Mace, Ward, 2002).  

 

1.3 Racionální rozhodování a skutečnost 

Je v povaze člověka se domnívat, že jedná a rozhoduje se racionálně. Aby se 

rozhodoval racionálně, měl by se vždy snažit o maximalizaci dosažení daných cílů. 

Ekonomicky racionální člověk volí vždy takové řešení, které vede k maximalizaci zisků. Aby 

toho dosáhl, musí znát všechny varianty akcí, které vedou k vytýčenému cíli, včetně všech 

důsledků těchto akcí. Zároveň musí být schopen přiřadit ke každé variantě číselnou hodnotu 
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podle jejího užitku a nakonec podle této hodnoty samozřejmě vybrat tu z variant, která je 

nejlepší (Skořepa, 2005).  

Výše popsaný rozhodovací postup se zakládá na normativních zásadách, proto i 

samotné rozhodování je normativní. Lidé jsou obvykle schopni poznat, že daná zásada 

rozhodování je normativní, tedy hodná následování (Skořepa, 2005). To ale neznamená, že by 

normativní zásady člověk vždy považoval za ideální. 

Hodnocení kvality rozhodování, tedy do jaké míry jde o rozhodnutí správné, je 

problematické obzvláště v každodenních situacích a osobním životě jedince (Janis, Mann, 

1977). Při hodnocení úspěchu rozhodnutí je nutné brát v potaz negativní hodnoty špatných 

následků a též kladné hodnoty pozitivních následků, ale aby byla k dispozici kvantitativní 

hodnocení pro tyto hodnoty, musela by být založena na subjektivním hodnocení 

rozhodujícího se jedince. Takové by však nebylo validní, neboť by vycházelo také z mnoha 

zkreslení a racionalizací. 

Racionálně-ekonomický rozhodovatel se v druhé polovině 20. století změnil na 

administrativního rozhodovatele, u kterého jsou v rozhodování připuštěny určité odchylky od 

normy. Herbert Simon (1955) se ještě držel modelu omezeného, ale stále racionálního 

člověka, který nevyhledává všechny možné dostupné informace, ale spokojí se                           

s omezeným počtem, který je pro něj dostačující. 

Ovšem změna nastala s výzkumy týkajících se heuristik. Heuristika je „jednoduchá 

procedura, která pomáhá najít adekvátní, i když často nepřesné, odpovědi na obtížné otázky“ 

(Kahneman, 2012, s. 109). Lidé používají heuristiky, protože se jim v dané situaci vyplatí, 

nebo nejsou schopni normativního rozhodování (Slovic et al., 1977). Hodnocení 

pravděpodobnosti, s jakou ten či onen děj nastane a předvídání hodnoty je náročné, proto se 

člověk uchyluje k jednodušším úsudkovým operacím – heuristikám, které ovšem vedou ke 

zkreslení (bias) úsudku (Tversky, Kahneman, 1974). Zkreslení je zdroj chyb, které jsou 

systémové, nikoliv náhodné. Jedná se buď o selhání ve zpracování množství informací, které 

jsou relevantní pro normativní rozhodování, nebo jde o tendenci reagovat na normativně 

irelevantní informace (Evans, 1984). 

Původně Tversky a Kahneman (1974) popsali tři základní heuristiky. První je heuristika 

reprezentativnosti, která říká, že při určování pravděpodobnosti výskytu objektu v určité 

skupině hraje roli míra jeho reprezentativnosti v rámci této skupiny. Heuristika dostupnosti se 

projevuje při hodnocení relativní četnosti, která je dána mírou snadnosti vybavení si 

podobných případů z paměti jedince, který často vychází z vlastních zkušeností či blízkého 
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okolí. Poslední heuristika přizpůsobení a ukotvení, která tvrdí, že počáteční hodnota člověka 

ukotví a je těžké se dostat z jejího vlivu. Jak autoři uvádějí, je zarážející, s jakou vytrvalostí 

heuristiky ovlivňují naše rozhodování – ačkoliv je známe a známe i situace, v kterých má 

člověk tendenci se k nim uchýlit, nejsme schopni se jich úplně vyvarovat. 

Postupem času přibývalo známých heuristik. Z celé řady uvedu afektivní heuristiku, 

která potvrzuje, že během rozhodování na člověka působí emoce, jež ovlivňují proces 

rozhodování (Slovic et al., 2007). Tyto emoce označují stimuly nálepkou „dobrý“ či „špatný“ 

a fungují tak jako rádci. To je i důvodem, proč je často kritériem rozhodování pocit či dojem. 

Jedním z úkolů rozhodovací vědy je tedy přijít na to, jak zbavit rozhodovací proces 

možných zkreslení, které narušují a snižují kvalitu rozhodování (Slovic et al., 1976).  

 

1.4 Teorie dvou systému myšlení 

1.4.1 Duální procesy 

Různí autoři se ve svých pracích zabývali teorií, že lidské myšlení probíhá ve dvou 

různých procesech, které jsou navzájem propojené, ale liší se stylem zpracování informací 

(Stanovich, West, 2000). Na základě výzkumů, které prokazovaly rozpor mezi deskriptivním 

a normativním modelem lidského rozhodování, se snažili vysvětlit, proč se lidé odklánějí od 

normativního rozhodování a proč jsou jejich rozhodnutí často iracionální. 

V roce 1975 proběhl výzkum, který zkoumal výsledky rozhodování a zdůvodnění 

svého rozhodnutí účastníky (Wason, Evans, 1974). Ukázalo se, že u některých odpovědí se 

zdůvodnění zdálo být nepravděpodobné. Autoři připustili, že může jít o racionalizace, ale také 

navrhli možné vysvětlení pomocí dvou procesů, které mají na starost jednání a vědomé 

myšlení. Jejich hypotéza byla ta, že introspekce vnitřních pochodů, které tvoří základ 

rozhodování, není možná, neboť jsou tyto procesy nepřístupné. Introspektivní myšlení se 

zakládá spíše na tendenci zkonstruovat takovou odpověď, která by byla konzistentní s daným 

projevem chování a která by se zakládala na znalosti dané situace. Jedná se tedy o 

racionalizaci vycházející z kontextu situace a jejích výsledků. Jak ale Wason a Evans (1974) 

doplňují, charakteristika rozhodovací úlohy hraje také roli – čím méně je úloha abstraktní a 

podmínky realistické, tím spíše je interpretace vlastního chování odpovídající skutečnosti.  

Dvoustupňový model lidského usuzování, který rozděluje procesy na heuristické a 

analytické, vychází z výzkumů statistického i deduktivního uvažování (Evans, 1984). 

Heuristický proces vybírá z informací takové, které považuje za relevantní, zatímco 
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analytický proces tyto vybrané informace zpracovává do výsledného úsudku. Heuristický 

proces je ovlivňován například percepční význačností či sémantickými asociacemi, zatímco 

analytický proces vychází z kontextu a jedincových zkušeností. Podobný model, který je 

založený na existenci dvou paralelních procesů, které spolu interagují, rozděluje systém 

zpracování informací na racionální a zkušenostní, který je řízen především emocemi (Epstein, 

1994). 

 

1.4.2 2 systémy myšlení 

Spojením řady teorií a poznatků o duálních procesech myšlení a zpracování informací 

vznikl model, který dělí procesy na Systém 1 a Systém 2 (Stanovich, West, 2000). Toto dělení 

se ujalo i mezi dalšími odborníky, kteří se zabývají rozhodováním a dále aplikovali tyto 

poznatky (Kahneman, 2012; Thaler, 2010). 

Systém 1 funguje samostatně, bez pocitu úmyslné kontroly, je intuitivní a asociativní, 

relativně nezávislý na kognitivní kapacitě a vcelku rychlý (Stanovich, West, 2000). Vychází z 

biologických dispozic a osobních zkušeností. Systém 2 je vědomě kontrolovaný, vyžaduje 

kognitivní kapacitu, díky čemuž je relativně pomalý, dále je analytický a založený na 

pravidlech, člověk ho získává procesem učení a kulturní výchovou. 

Ač je ke správnému fungování Systému 2 potřeba pozornost, sám také pozornost 

distribuuje vědomým psychickým činnostem, které ji potřebují pro své fungování – tento 

proces vede k pociťování subjektivního prožitku jednání, volby a soustředění (Kahneman, 

2012). Člověk se tedy identifikuje se Systémem 2, s kterým má spojenou vědomou kontrolu, 

se svým rozumem a názory. 

Systém 2 lze dále členit na algoritmickou a reflektivní mysl (Stanovich, 2009). 

Algoritmická mysl má na starost náročné výpočty a operace. Inteligenční testy jsou zaměřené 

na algoritmické myšlení, naopak do značné míry opomíjejí reflektivní druh mysli, který se 

vyznačuje racionálním pojetím myšlení a odolností vůči zkreslení úsudku. 

Systém 1 se zakládá na automaticky se objevujících dojmech a pocitech, slouží jako 

poradce Systému 2, kterému neustále navrhuje dojmy, pocity, intuice (Kahneman, 2012). 

Systém 2 funguje jako schvalovací orgán, který způsobí, že z impulzu se stane záměrná 

aktivita. Když si s něčím neumí Systém 1 poradit, aktivuje se Systém 2, je však potřeba určité 

dávky pozornosti, aby si toho vědomá část všimla – tím vznikne pocit překvapení, který vede 

k zacílení pozornosti. 
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Systém 2 provádí monitoring vlastního chování, díky němu dochází k vědomé 

záměrné sebekontrole skrze upozadění Systému 1 (Kahneman, 2012). Má také funkci 

exekutivní kontroly, řídí přijetí a ukončení nastavení úkolu a přepínání mezi úkoly – to vše 

ovšem vyžaduje mentální energii a část kapacity pracovní paměti. 

Podle Kahnemana (2012) narůstají důkazy, že se Systémem 1 se váže intuice, 

kreativita, důvěřivost a dobrá nálada, zatímco se Systémem 2 analytický přístup, bdělost, 

podezíravost, smutek a zvýšené úsilí. V dobré náladě jsou tedy lidé spíše kreativní a intuitivní 

a více spoléhají na Systém 1, což ovšem vede k zvýšení počtu logických chyb. S narůstajícím 

rizikem a snižováním času na rozhodování je tudíž nebezpečné spoléhat se na intuici.  

Během rozhodování je Systém 1 schopný uchopit problém výběru takovým způsobem, 

že dokáže zohlednit základní aspekty situace a zároveň se vyhnout zbytečným povrchovým 

vlastnostem nebo efektu rámování (Kahneman, Frederick, 2007). 

 

1.5 Egocentrické adaptivní rozhodování 

1.5.1 Egocentrické adaptivní rozhodování 

Egocentrické adaptivní rozhodování je zmiňováno jako jeden z mechanismů exprese, 

v které je potřeba střídat polohy pozorovatele (objektivní hledisko třetí osoby) a hlediskem 

první osoby (skrze emoce a prožívání), přičemž právě z hlediska první osoby se u exprese 

využívá model egocentrického rozhodování (Slavík, 2013). 

Elkhonon Goldberg (2004) se zamýšlel nad každodenním rozhodováním, uvádí dva 

typy otázek, které si můžeme pokládat: 

1. Na účtu mám 2000 Kč, vybral jsem si 600, kolik mi zbylo? 

2. Mám si dát k obědu těstoviny nebo steak? 

Zatímco odpověď na otázku 1 je pouze jedna správná a jednoduše verifikovatelná, 

odpověď na druhou otázku žádnou správnou odpověď nemá. Jde o adaptivní rozhodnutí, 

neboť člověk volí podle své aktuální preference. 

Většina toho, co se v životě děje, je mnohoznačná, nemá jednoznačnou odpověď a 

dokonce ani otázku – cíle jako „být šťastný“ jsou vágní a určit v danou chvíli, co k takovému 

štěstí povede, je často nemožné. V konkrétní situaci mohou lidé nacházet různé cíle a i vztah 

jedince ke konkrétnímu cíli se může různit na základě situačních okolností.  
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Každodenní rozhodnutí nemají objektivně správná řešení. To, co hraje roli v takových 

situacích, jsou dané okolnosti, vlastnosti osobnosti, jedincovy touhy, nejistota a minulé 

zkušenosti. Je to však právě víceznačnost situací, v kterých se rozhodujeme, co vytváří 

možnosti skutečně opravdové svobodné volby (Goldberg, 2004). 

Člověk zbavuje daný problém víceznačnosti tím, že se rozhoduje na základě 

momentálních preferencí – čemu právě v tu chvíli dává přednost. Takové rozhodování lze 

nazvat egocentrické. Zatímco faktická rozhodnutí mají za cíl najít nějakou objektivní pravdu, 

egocentrická rozhodnutí se řídí kritériem, co je v dané chvíli pro člověka dobré, nejlepší atd. 

Zároveň však musí být člověk dostatečně pružný, aby dokázal měnit perspektivu, s kterou 

nahlíží na daný problém/situaci v různých časových obdobích. Neexistuje jen jedna sada 

víceznačnosti pro danou situaci, člověk musí umět použít různé způsoby, jakými lze situaci 

víceznačnosti zbavit. Proto je každodenní egocentrické rozhodování i adaptivní (Goldberg, 

2004). 

 

1.5.2 Biologické faktory 

Centrem tohoto rozhodování je dle všeho prefrontální kůra. Toto místo v mozku je 

výjimečné tím, že se zde sbíhají dva vstupy – jeden z vnitřního prostředí organismu, druhý z 

vnějšího světa. Prefrontální kůra je zároveň hlavní oblastí adaptivního chování a zaměřenosti 

vědomí – intencionality (Goldberg, Podell, 2000). Pacienti s poškozenými čelními laloky řeší 

víceznačné problémy jinak, než zdraví jedinci, poškození jiných částí mozku podobné změny 

rozhodování neprokázaly. Zajímavostí je, že adaptivní rozhodování se v raných vývojových 

stupních demence rozpadá dříve, než v případě rozhodování na základě verifikovatelnosti 

odpovědi.(Golberg, 2004). 

Testy rozhodování, které používá kognitivní neuropsychologie  však zohledňuje pouze 

rozhodování o pravdě, resp. takové, kde je jen jedna správná odpověď. Tím však zkoumá 

pouze aktivitu v zadní asociační kůře, nikoliv v prefrontální kůře. V zadních kůrách mozku 

vzniká a rozvíjí se naše objektivní představa světa, zatímco prefrontální kůra je zdrojem na 

sebe zaměřené reprezentace světa (Goldberg, Podell, 2000). 

Goldberg a Podell (2000) provedli výzkum na zdravých jedincích a pacientech s lézemi 

na mozku. Metodou jim byl test kognitivních zkreslování (Cognitive Bias Task, CBT), v 

kterém se probandům promítají geometrické útvary – nejdříve jeden obrazec (cíl) a poté další 
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dva obrazce (volby). Zadání znělo, aby si vybrali ze dvou obrazců ten, který se jim nejvíc líbí 

– takové rozhodnutí nemá jednoznačně správnou odpověď (Goldberg, Podell, 2000). 

Pokus byl proveden tak, aby probandi měli dvě možnosti, jak se rozhodnout – buď 

rozhodování založili na vlastnostech cíle (resp. cílů, neboť podnět se stále měnil a s ním i jeho 

vlastnosti), nebo na svých relativně stabilních preferencích (např. na základě oblíbené barvy 

nebo preferovaného tvaru). Ačkoliv tedy zadání vyvolávalo dojem velké svobody, způsoby 

rozhodování byly jen dva a zároveň snadno kvantifikovatelné (Goldberg, Podell, 2000). 

Zatímco poškození jiných částí mozku téměř vůbec či vůbec nenarušovalo 

konzistentnost rozhodování, poškození čelních laloků vedlo k dramatickým změnám v typu 

odpovědí. Experiment zopakovali s jiným zadáním – tentokrát měli probandi volit podle 

objektivního kritéria, tedy který ze dvou nabízených obrázků se více podobá cílovému a poté i 

který se více odlišuje od předlohy. V těchto verzích experimentu se neprojevily žádné rozdíly 

ve způsobu rozhodování u zdravých jedinců a pacientů (Goldberg, Podell, 2000).  

Tento „pokus ukazuje, že frontální laloky jsou kritická struktura v situacích svobodné 

volby, v níž je rozhodnutí, jak si vyložit víceznačnou situaci na jedinci samotném“ (Golberg, 

2004, s. 97). Pokud se tedy jedinec rozhoduje v situaci, která je ve své podstatě jednoznačná, 

tedy má jedinou správnou, ideální odpověď, není potřeba zapojovat čelní laloky. V případě 

víceznačných situací, kdy se může projevit svobodná vůle jedince, je naopak čelní kůra pro 

schopnost rozhodování zcela zásadní (Goldberg, 2004). 

 

1.6 Neuropsychologický model rozhodování 

1.6.1 Frontální laloky 

Frontální laloky jsou od zbytku koncového mozku odděleny centrální rýhou a 

postranní rýhou, dělí se na motorickou, premotorickou, paralimbickou a prefrontální kůru, 

jsou spojeny s temporální, parietální a okcipitální kůrou, které jsou zdrojem smyslových 

informací. Spojeny jsou též s limbickým systémem – hipokampem a amygdalou, který 

obstarává procesy učení, zapamatování, motivaci a emoční a afektivní naladění (Kulišťák, 

2011). 

Frontální laloky z nás z velké části dělají to, čím jsme, jsou jakýmsi základem našeho 

lidství. Jejich oboustranným odstraněním by příliš neutrpělo fungování psychomotorické 

inteligence, zato by došlo k výraznému omezení v oblastech jako abstraktní myšlení, etika a 

empatie, sebeuvědomování a celková integrita osobnosti (Kulišťák, 2011) 
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Frontální laloky jsou spojeny též s mozečkem, pokud jsou tato spojení (či sám 

mozeček) narušen, může dojít k afektivně-kognitivnímu syndromu, který vede k poruchám 

exekutivních funkcí, kognice, změnám osobnosti a problémům v oblasti řeči. V oblasti 

exekutivních funkcí dochází k narušení schopnosti plánování, abstraktního uvažování a 

pracovní paměti. V oblasti kognitivních funkcí se objevují nedostatky v prostorovém vnímání 

včetně vizuálně-prostorového vnímání a vizuálně-prostorové paměti, dále pak celkové snížení 

intelektu. Krom změn osobnosti jsou negativně ovlivněny i emoční prožívání a chování, které 

je utlumené či situačně nevhodné (Schmahmann, Sherman, 1998). 

 

1.6.2 Somatické markery 

Jak již bylo zmíněno, součástí frontálních laloků je i prefrontální kůra, která bývá také 

označována jako asociační kůra. Významně ovlivňuje časovou organizaci chování, řeči a 

myšlení (Kulišťák, 2011). Řídí kognitivní procesy a zajišťuje tak plynulost a správné 

načasování pohybů, proto bývá označována i jako exekutiva mozku či orgán kreativity. Zdá 

se, že je nadřazená ostatním strukturám mozku. V této oblasti se totiž sbíhají jak signály ze 

všech senzorických oblastí, tak i z několika bioregulačních částí mozku (Damasio, 2000). 

Zároveň sama prefrontální kůra tvoří dispoziční reprezentace událostí či věcí na základě 

osobní zkušenosti s přihlédnutím k osobním významům, která taková událost vyvolává. 

Ačkoliv jsou exekutivní funkce a především představa jednoho centra exekutivy 

mnoha vědci odmítány jako smyšlený neuropsychologický konstrukt, který neodpovídá 

skutečnosti, je prokázáno, že prefrontální kůra je úzce spjata se sebeřízením, metakognicí, 

časovým uspořádáním chování včetně plánování a jeho kontrolou, řízením pozornosti ad. 

(Kulišťák, 2011). 

Prefrontální kůru lze dělit na ventromediální část, která pomáhá propojit informace o 

emocích, paměti a podnětech z vnějšího prostředí, a na dorzolaterální část, která ovlivňuje 

regulaci chování a kontrolu chování jako reakci na podněty z vnějšku (Koukolík, 2006). 

Poškození ventromediální prefrontální kůry má negativní vliv na sociální chování, kognitivní 

procesy jsou přitom zachované, člověk s takovým poškozením ale zpracovává emoce a pocity 

jiným způsobem (Motlová, Koukolík, 2006) 

Damasio (2000) popisuje ve své knize Descartesův omyl případ svého pacienta 

Elliota, kterému byl ve třiceti letech zjištěn nádor na mozku, který tlačil na čelní laloky zdola 

nahoru. Během operace bylo potřeba odstranit i zničenou tkáň čelních laloků – především 
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ventromediální část prefrontální kůry. Ačkoliv byla operace úspěšná, okolí si stěžovalo na 

změny v Elliotově chování. Nebyl například schopen zorganizovat si čas, jednotlivé pracovní 

úkony, nebyl schopen poučit se ze svých chyb a měl omezenou svobodnou vůli. Následné 

vyšetření však ukázalo, že jak intelekt, paměť, tak osobnost zůstaly naprosto v pořádku. Co 

však bylo zarážející, byla Elliotova nízká emoční reaktivita a narušení schopnosti plánovat si 

aktivity a rozhodovat se (Damasio, 2000). 

Vysvětlení tohoto případu poskytuje teorie somatických markerů (Damasio, 2000; 

Motlová, Koukolík, 2006), podle které je rozhodování ovlivněné signály – markery, které 

vznikají na základě bioregulačních dějů i prostřednictvím neuronálních událostí. Jedná se tedy 

o signály na tělesné úrovni, které však mohou vzniknout i přímo v mozku. 

Ventromediální prefrontální kůra je oblast, která integruje bioregulační děje a faktické 

znalosti, vytváří asociace mezi komplexními situacemi, zkušenostmi s těmito situacemi 

uložené v dlouhodobé paměti a bioregulačními stavy včetně emocí. Tato oblast tedy spojuje 

možnou akci, např. volbu řešení, s obsahem emoční paměti, který se váže na tento typ situace. 

Jinými slovy – rozhodování silně závisí na emocích. Poškození ventromediální prefrontální 

kůry vede k neschopnosti používat tyto somatické markery, které hrají velkou roli při 

správném, tedy výhodném rozhodování (Motlová, Koukolík, 2006). 

Somatické markery se spouští na základě interakce s dvěma typy induktorů – 

primárním a sekundárním. Primární induktory jsou vrozené či naučené stimuly, které 

způsobují averzi či potěchu. Somatická reakce nastává, jakmile se takový induktor objeví v 

blízkém okolí člověka – např. když člověk spatří hada, okamžitá vrozená reakce je úlek. Jak 

bylo uvedeno výše, primární induktory jsou i naučené ve formě konceptů či vědomostí – když 

vyhrajeme v loterii, okamžitá reakce je pocit štěstí. Sekundární induktory jsou neuronální 

události vzniklé na základě vzpomínek na prožitou zkušenost nebo úvah o hypotetické situaci 

(Bechara, Damasio, 2005). 

Při interakci s primárním induktorem je to amygdala, která spustí somatickou reakci. 

Ventromediální prefrontální kůra naopak spouští somatické stavy na základě interakce se 

sekundárním induktorem (Bechara, Damasio, 2005). 

Vzhledem k důležitosti amygdaly byl zkoumán i vliv jejího poškození a důsledky 

takového narušení v porovnání s poškozením prefrontální kůry. Obě skupiny byly zhoršené v 

úlohách gamblingu a byly neschopné adekvátní reakce při uvažování o riskantní volbě ve 

formě změn elektrické kožní vodivosti (signál aktivace tělesného stavu). Toho byla ovšem 

schopná pouze skupina s poškozením prefrontální kůry, pokud dostala odměnu či byla 
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potrestána, naopak u skupiny s poškozením amygdaly žádné změny ve vodivosti nenastaly. 

Role v rozhodování tedy mají obě oblasti jiné, ovšem v případě poškození obě vedou ke 

zhoršení rozhodování (Bechara et al., 1999). 

Další výzkum se zaměřil na funkci amygdaly u zdravých jedinců, kteří měli za úkol hrát 

hru proti experimentátorovi, během které museli někdy blafovat, aby vyhráli, ovšem za cenu 

toho, že budou přistiženi a utrpí tak ztrátu. Ukázalo se, že amygdala byla spuštěna ve chvíli, 

kdy proband učinil volbu s možným negativním dopadem, ale výsledek jeho volby ještě nebyl 

známý. Potvrdily se tak domněnky, že amygdala hraje roli jak v posouzení hodnoty volby, tak 

v signalizování případných budoucích negativních důsledků takové volby (Kahn et al., 2002). 

 

1.6.3 Rozhodování na základě somatických markerů 

Damasio (2000) tvrdí, že všechny typy lidského rozhodování – ať už jde o reakci na 

pokles krevního cukru, kdy člověk pociťuje hlad a je nucen s tím něco udělat, nebo situaci, 

kdy se na člověka řítí auto a on se musí rozhodnout, co udělá, aby přežil, či životní rozhodnutí 

jako výběr školy, povolání, partnera, prezidentského kandidáta, volba mezi zábavou a 

povinností atd. – ta všechna rozhodnutí, jakkoliv se zdají být typově odlišná, mají společné 

neurobiologické základy (Damasio, 2000). 

Teorie somatických markerů poskytuje neuroanatomický a kognitivní rámec 

rozhodování, přičemž vychází z předpokladu, že rozhodování je ovlivněno těmito markery, 

které vycházejí z bioregulačních procesů a jsou často vyjádřeny ve formě emocí či pocitů. 

Vliv somatických markerů se může projevit v různých stádiích rozhodovacího procesu – na 

vědomé i nevědomé úrovni (Bechara, Damasio, 2005). 

Damasio (2000) nastiňuje hypotetickou situaci, kdy se máme rozhodnout mezi 

setkáním s potenciálně výhodným klientem a ztrátou přítele, který je zavilým nepřítelem 

tohoto člověka. Podle ekonomické teorie rozhodování bychom měli zvážit všechna pro a 

proti, řídit se teorií očekávaného užitku. Ve skutečnosti se nám v takovém rozhodovacím 

procesu v hlavě vynoří řada možných situací, scénářů, spíše než ve formě souvislého děje 

pouze v záblescích. To se obvykle děje automaticky a rychle, v podstatě paralelně. Každá 

taková alternativní situace s sebou nese i případné přínosy a ztráty. Rozhodnout se tedy 

správně by vyžadovalo obrovskou kapacitu nejen paměti, ale i dalších myšlenkových procesů 

(Damasio, 2000). 
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Když se člověk rozhoduje mezi jednotlivými variantami a alternativními scénáři, 

narazí-li na možnost negativního důsledku takového rozhodnutí, objeví se nepříjemný tělesný, 

somatický pocit vzniklý na základě sekundárních emocí. Markerem tento pocit Damasio 

(2000) nazval proto, že označuje, zvýrazní, neboli markeruje obraz takové situace. Somatický 

marker tedy vede k upozornění na případný negativní dopad a zároveň snižuje počet variant 

akcí, které v rámci rozhodování přicházejí v úvahu. Somatické markery jsou ukazately, které 

přímo nerozhodují, ale zapojují se do procesu zvažování. Mohou být jak negativní, tak 

pozitivní (v takovém případě marker funguje jako stimul). Tudíž nejen eliminují nevhodné 

varianty, ale i nabídnou ty, které jsou lepší, neboť vycítí jeho přínos (Damasio, 2000). 

Většina somatických markerů, které se uplatňují v procesu rozhodování, nejspíše 

vznikla jako produkt učení a socializace, jsou tedy spojeny se sekundárními emocemi (na 

rozdíl od primárních emocí, které jsou vrozenými reakcemi na určité druhy podnětů). 

„Somatické markery se tedy formují na základě zkušenosti, ovládány vnitřním systémem 

preferencí, a pod vlivem souborů vnějších okolností, zahrnujících nejen živé bytosti a 

události, na něž organismus musí reagovat, ale i společenské konvence a etická pravidla“ 

(Damasio, 2000, s. 159). 

Zmíněné vrozené regulační dispozice tvoří základ vnitřního systému preferencí. Jejich 

účelem je zachování homeostázy a vyhýbání se nepříjemným somatickým stavům, jako je 

například bolest. Vnějším souborem okolností mohou být další osoby, prostředí, okolnosti, 

události i alternativy jednání i dopady rozhodnutí v čase. Proces párování, kdy se k určitým 

podnětům přiřadí somatický marker, je součástí celoživotního učení, které je sice 

nejvýraznější v dětství a dospívání, ale pokračuje v průběhu celého života. 

Již bylo zmíněno, že somatický marker může být vědomý i nevědomý. Celá řada 

rozhodnutí, která člověk v průběhu dne udělá, proběhne bez emocí či pocitů. Je však 

pravděpodobné, že se takový pocit, který byl vytvořen neurálním schématem na základě 

tělesného stavu, nezvědomil, tudíž proběhl nepozorovaně (Damasio, 2000). Tímto 

mechanismem lze vysvětlit i intuici – tedy jakýsi předvýběr možných akcí, který probíhá 

mimo vědomou sféru na základě neuvědomovaných tělesných pocitů, byť se to týká spíše 

osobních a společenských rozhodnutí. 

Vzhledem k protichůdným informacím ohledně emocí v rozhodovacím procesu, je 

potřeba oddělit somatické stavy, které jsou nedílnou součástí rozhodovacího úkolu od těch, 

které s ním nesouvisí a jsou pouze přidružené, původ vzniku mají v jiných situacích. Bechara 

a Damasio (2005) uvádějí příklad muže, který se rozhoduje, zda-li má zrychlit na dálnici, 
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neboť má zpoždění. Představa chycení policistou nebo případné automobilové nehody spustí 

adekvátní somatický stav, který se stane integrální součástí rozhodování. Pokud se však 

během cesty například dozví, že mu právě zemřel příbuzný, vznikne tělesný stav, který 

primárně nesouvisí s rozhodováním a může být pro rozhodování rušivý až ničivý (Bechara, 

Damasio, 2005). 

2 Kreativita 

2.1 Definice kreativity 

Kreativita vznikla z latinského „creare“, což znamená tvořit či plodit, českým 

ekvivalentem je tvořivost, kteréžto slovo je ovšem zaneseno i dalšími významy, na druhou 

stranu je český výraz tvárnější pro odvozování dalších slov (Hlavsa, 1985). 

Kreativita je nedílnou součásti vývoje naší civilizace a má významnou roli v kulturním 

životě. Psychologie estetiky, kreativity a umění je po psychofyzice druhým nejstarším 

odvětvím psychologie. Oblasti estetiky a kreativity byly obvykle zkoumány odděleně, vědci 

zabývající se kreativitou zkoumali teorie a procesy, které se vztahovaly ke kreativitě, zatímco 

vědci zkoumající estetiku se zabývali tématy spojenými s vnímáním umění. (Tinio, 2013).  

Existuje nespočet definic kreativity. Společné mají to, že obvykle kreativitu definují 

jako činnost, jejímž produktem je něco originálního a zároveň hodnotného (Sternberg, 2002). 

Kreativita je vnímaná jako vícedimenzionální konstrukt, který lze dělit na dílčí komponenty, 

jako např. originalitu, fluenci atd. (Chalupa, 2005) 

Hlavsa (1985) se pokusil vytvořit všestrannou definici, která by kreativitu postihovala 

v celé své šíři. Vychází z činnosti, kterou vnímá jako zasahování subjektu do objektu. Tento 

subjektoobjektový vztah se vyznačuje i zpětným vlivem činnosti a produktu na subjekt, tedy 

člověka. Nejdříve uvedu delší formulaci: „Podle této spíše charakteristiky než definice je 

kreativita kvalitativními změnami v subjektoobjektovém vztahu, při nichž syntézou vnějších 

vlivů a vnitřních stavů dochází k alteraci subjektu a (prostřednictvím intenzívní a speciální 

činnosti) k vývoji kreativních situací a produktů, které jsou nové, progresivní, hodnotné, 

užitné, pravdivé a komunikovatelné, což zpětně formuje vlastnosti objektu.“ (Hlavsa, 1985, 

str. 40) Tato charakteristika zohledňuje dynamičnost procesu, kdy během a důsledkem 

činnosti dochází ke změnám a vývoji vztahu subjekt – objekt. Subjektem může být buď 

jedinec, skupina, či dokonce lidstvo. Objektem Hlavsa rozumí věc, proces, informaci i jiný 

subjekt. Podle Hlavsy „je kreativita pokrok v subjektoobjektových vztazích, při kterém vzniká 
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novým způsobem a spolu s formováním vědomí nový (nebo alespoň stejně hodnotný) 

produkt“ (Hlavsa, 1985, str. 44). 

Kreativita je nejčastěji spojována s různými druhy umění, ale je potřebná i v jiných 

oborech a povoláních člověka – u vědců i učitelů, manažerů, doktorů a dalších (Sternberg, 

2006). Ačkoliv se kreativita uplatňuje ve všech oblastech života, u mnoha profesí není 

kreativita tolik potřebná pro výkon, jako je u práce umělců a vědců, kde je přímo nezbytná, 

tvoří základ jejich práce. Náplní jejich práce je řešit problémy způsobem, který je novátorský 

a také adaptivní (Feist, 1998). 

 

2.2 Zkoumání kreativity 

Kreativita byla dlouhou dobu považována za něco mystického, kdy člověk sloužil jako 

nádoba k naplnění božskou inspirací, např. dodnes zažitý význam Múz. Takové pojetí 

podporovali často i sami umělci, když vyprávěli o vzniku svého díla jako o něčem 

automatickém, nad čím neměli plnou kontrolu. Toto pojetí nejspíše ztížilo vědecké bádání 

(Sternberg, Lubart, 1996). 

Sternberg a Lubart (1996) vnímají jako stejně škodlivý i přístup pragmatický, který je 

zaměřen na rozvoj kreativity, ovšem bez potřebného empirického základu. Tento přístup má 

však úspěch u laické veřejnosti (Sternberg, Lubart, 1996). 

V první polovině 20. století se kreativitou zabývala především psychoanalýza v čele s 

Freudem, jehož obranné mechanismy, obzvláště sublimace – tedy neschopnost naplnit 

sexuální pud, údajně vedly k tvůrčí činnosti (Dacey, Lennon, 2000). Jeho následovníci 

upřednostňovali další obranné mechanismy, například kompenzaci či regresi. Zajímavá je 

teorie neregulovaných myšlenek ve stavech, kdy se propojí vědomí s nevědomím, k tomu 

dochází ve spánku, denním snění či drogovém opojení (Sternebrg, Lubart, 1996). 

Ač se tvořily různé teorie kreativity, výzkumů v této oblasti moc nebylo. Po 

Guilfordově upozornění v roce 1950, že články o kreativitě zaujímají v indexu Psychological 

Abstract pouhé 2 desetiny procenta, se konečně výzkumu kreativity dostalo více pozornosti, 

přesto kreativita zůstávala poněkud okrajovým tématem až do devadesátých let (Sternberg, 

Lubart, 1996). Sternberg s Lubartem (1996) provedli analýzu článků zabývajících se tímto 

tématem a zjistili, že mezi lety 1975 a 1994 se pouze půl procenta příspěvků zabývalo 

kreativitou, dokonce i články na téma čtení měly 1,5 krát větší výskyt. Problém byl i v tom, že 

většina článků byla jen teoretická, empirických bylo mnohem méně. Například inteligence se 
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těší mnohem většímu zájmu, ačkoliv kreativita je podle autorů stejně významná – díky ní 

člověk dokáže překonávat všelijaké výzvy našeho okolí novými a vhodnými způsoby. 

Zkoumání kreativity je často spojováno s konceptem géniů – jedinců s nadprůměrným 

přínosem v dané oblasti – Picasso, Einstein a jim podobní. V opozici stojí deskriptivní 

přístup, jenž se zaměřuje na testování specifických aspektů kreativity, přičemž hlavním 

kritériem tvořivosti je obvykle zapojení divergentního myšlení – schopnost tvořit více 

rozmanitých odpovědí (Sternberg, 2002). Guilford reagoval na limity výzkumu výjimečných 

jedinců, který je dán vzácností takových lidí v populaci, navrhoval proto, aby se kreativita 

zkoumala na běžných normálních lidech psychometrickým přístupem – pomocí testů tužka-

papír (Guilford podle Sternberg, Lubart, 1996). Jedním z takových testů byl například 

verbální Unusual Uses Test, v kterém měl člověk vymyslet co nejvíce použití pro zcela 

obyčejný předmět, jakým je třeba cihla. Na Guilforda navázal Torrance svým Torranceho 

testem tvořivého myšlení.  

Psychometrické testy na zkoumání kreativity měly výhodu v tom, že s jejich pomocí 

šlo porovnávat obyčejné lidi na stupnici dle dosažené hodnoty kreativity. Dále byly testy 

stručné a snadno se administrovaly, což usnadnilo i výzkum tvořivosti (Sternberg, Lubart, 

1996). Na druhou stranu tento přístup měl i své odpůrce, kteří kritizovali především triviální a 

neadekvátní měření kreativity, zúžený pohled na kreativitu skrze několik málo faktorů, či 

odmítání pohledu na kreativitu géniů skrze tvořivost obyčejných lidí. 

Dalším přístupem je zaměření výzkumu na vhled a kognitivní procesy, které tvoří 

kreativitu. Tyto kognitivní procesy využívá každý člověk, ale lidé vysoce kreativní je 

využívají v mnohem větší míře a obsahu. Např. Weisberg (1986) se zaměřil na studování 

případů řešení problémů a ukázal, že kreativita nezáleží na velké míře imaginace a že 

kreativní lidé nemají soubor specifických vlastností, které by určovaly kreativitu (Weisberg, 

1986). 

Další směry se zabývají osobností a motivací k tvořivosti a vlivem prostředí na rozvoj 

kreativity (Sternebrg, 2002). 

 

2.2.1 Kreativita a inteligence 

Guilford (1967) vytvořil teorii struktury inteligence, vycházel z různých teorií i 

vlastních výzkumů. Inteligence se dle jeho modelu skládá z pěti různých duševních operací: 

kognitivní schopnosti, paměť, konvergentní (sbíhavé) myšlení, divergentní (rozbíhavé) 
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myšlení a schopnost hodnocení, která vytvářela rozhodnutí na základě předchozích čtyř 

procesů. Na kreativitě se podílí všech pět procesů, největší důležitost však mají divergentní a 

konvergentní myšlení. Uplatňuje se proces vytváření vyššího množství různých myšlenek 

pomocí divergentního myšlení a následné zapojení konvergentního myšlení, které vybere 

nejlepší řešení (Guilford, 1967). 

Metanalýza 44 výzkumů ohledně vztahu IQ, divergentního myšlení a kreativity 

ukázala, že testy divergentního myšlení více korelují se schopností kreativity než testy IQ, 

přičemž mezi testy divergentního myšlení vycházel Torranceho test jako nejlepší prediktor 

dosažené kreativity (Kim, 2008). 

Sternberg (2001) vnímá kreativitu jako součást dialektického procesu, v kterém 

inteligence (teze) a kreativita (antiteze) stojí proti sobě, obě jsou pak propojeny moudrostí 

(syntéza). Jak inteligentní, tak kreativní lidé tvoří, ale zatímco druhá skupina vytváří něco 

nového a zároveň hodnotného, první skupina vytváří hodnotné, ovšem již nikoliv nutně i 

novátorské. Sternberg dává kreativitu a inteligenci do opozice i vzhledem ke vztahu k okolí, 

kreativita vede lidi k potřebě okolí měnit, zatímco inteligenci je vlastní adaptovat se na okolí 

(Sternberg, 2001). 

Syntézou inteligence a tvořivosti je moudrost. Inteligentní lidé nemusejí být nutně 

rozumní, kreativní lidé nemusejí být inteligentní ani moudří. Jen moudří lidé umějí 

„vybalancovat potřebu změny (kreativita) s potřebou stability a kontinuity (inteligence)“ 

(Sternberg, 2001, s. 362).  

Výzkum, jak lidé hodnotí sebe a ostatní, ukázal, že lidé mají metodické implicitní 

teorie o kreativitě, inteligenci a moudrosti a jsou ve svých hodnoceních velice přesní. Do 

koncepce inteligence patří např. schopnost praktického řešení problémů, intelektuální 

rovnováha a integrace, orientace na cíl a jeho dosažení, plynulé myšlení a verbální aktivita a 

další. Interpretace kreativity zahrnovala otevřenost, estetický vkus, představivost, schopnost 

rozhodnout se a být flexibilní, úsilí o úspěch a poznání, uvažování nekonvenčním způsobem 

atd. Moudrý člověk je pak bystrý a důvtipný, učí se z nápadů a prostředí, má správný úsudek 

a rychle využívá informace (Sternberg, 1985). 
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2.2.2 Kreativita jako rozhodnutí 

Dle investiční teorie lze na kreativitu nahlížet z velké míry jako na rozhodnutí. Aby 

byl jedinec kreativní, produkoval nové nápady atd., musí se pro to rozhodnout. Je na jeho 

rozhodnutí, aby vytvářel nové nápady, analyzoval je a předával jiným (Sternberg, 2006). 

Jak se ukazuje, pokud má jedinec pocit, že je kýžené být kreativní, může to mít 

pozitivní vliv na jejich výkon v této oblasti. Výzkum, kterého se zúčastnilo 110 studentů 

Yaleské univerzity, spočíval v tom, že studenti dostali k přečtení několik pasáží, které měli 

zpracovat ve formě eseje a poté vyplnit dva dotazníky. Zatímco kontrolní skupina neměla 

žádné specifické instrukce, studenti z experimentální skupiny dostali navíc jednu ze tří 

instrukcí. První variantou byla pobídka, aby se snažili být co nejkreativnější, novátorští atd., 

druhá varianta obsahovala požadavek na praktičnost eseje – např. co se informační hodnoty 

týče atd., třetí varianta pobízela k analytickému uchopení eseje – např. vyjádření kladů a 

záporů. Tato tři zadání odrážejí Sternbergův triarchický model inteligence. Jak se ukázalo, 

obyčejná pobídka, aby byli studenti v psaní kreativní, doopravdy vedla ke zvýšené míře 

kreativity. Tato pobídka přitom neobsahovala žádný návod, kterým by se mohli studenti řídit. 

V kontrolní skupině taková míry kreativity nebyla, neboť nebyli ani vyzváni, aby psali 

kreativně (O'Hara, Sternberg, 2001). 

Jelikož je kreativita z části rozhodnutí, dá se rozvíjet, učit. Na druhou stranu může být 

i potlačena společností, která vyznává konformní způsob myšlení (Sternberg, 2006). 

Podle Sternberga (2004) mohou studenti rozvinout svou kreativitu – pokud se naučí 

správným postojům, které vyžaduje jejich práce, a rozhodnutím, která mají učinit. Vypočítává 

10 rozhodnutí, která mají studenti udělat, aby byli kreativní nejen ve škole, ale především v 

životě. Následuje výčet těchto rozhodnutí (doporučení) (Sternberg, 2004): 

 redefinovat problém – dívat se na problém jinak, než ostatní 

 analyzovat vlastní nápady – být kritický k vlastním nápadům 

 prodat své nápady – nepředpokládat, že kreativní nápady se uchytí samy 

 používat znalosti k rozvoji kreativity, nikoliv k utlumení 

 identifikovat a překonat nesnáze 

 přiměřeně riskovat – být kreativní znamená riskovat 

 mít vůli růst – nespokojit se s jedním nápadem, produkovat další 

 věřit si – nenechat se odradit odmítáním ze strany okolí 

 tolerovat nejednoznačnost – překonat období, kdy nápad nefunguje podle očekávání 
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 věnovat se tomu, co přináší uspokojení – najít to, co člověka naplňuje a věnovat se 

tomu. 

 

2.3 Dílčí faktory kreativity 

2.3.1 Biologické faktory 

Dříve byla levá hemisféra, centrum řeči, vnímaná jako dominantní, zatímco pravá 

hemisféra jako nedominantní, podružná, to ovšem dnes samozřejmě již neplatí – pravá 

hemisféra je specializovaná na jiné funkce (ale v případě poškození jedné z hemisfér dochází 

k částečné kompenzaci druhou hemisférou), především vizuálně-prostorové, pozornostní a 

emocionální funkce (Kulišťák, 2011). Novější výzkumy kreativity a mozkových hemisfér 

ukazují, že kreativita není spojena pouze s pravou hemisférou, jak bylo dosud uváděno. 

Ačkoliv se ukazuje, že pravá hemisféra je do kreativního procesu zapojena více než levá, je to 

právě interakce mezi oběma hemisférami, díky které se různé poznatky, koncepty a procesy z 

celého mozku integrují (Lindell, 2011). Dle Kulišťáka (2011) nelze potvrdit širokou laickou 

veřejností přijímaná tvrzení, že je pravá hemisféra zaměřená na spiritualitu, že je zdrojem 

imaginativnosti a vášnivosti, nebo že je na rozdíl od levé hemisféry oblastí iracionálního 

myšlení (Kulišťák, 2011). 

Výzkum propojení mozkových hemisfér ve vztahu s vizuálně-prostorovou 

představivostí a divergentním myšlením ukázal na význam kalózního tělesa (corpus callosum, 

skládá se z nervových vláken a propojuje obě hemisféry) a vliv jeho velikosti v oblasti 

divergentního myšlení. V tomto výzkumu bylo 21 dospělých mužů s dominancí pravé ruky 

podrobeno měření na magnetické rezonanci a testování Torranceho figurálním testem 

tvořivého myšlení. Výsledky potvrdily vztah mezi kalózním tělesem a vizuálně-prostorovou 

představivostí, ale již nikoliv mezi touto představivostí a objemem bílé hmoty pravé 

hemisféry. Ukázalo se, že větší objem kalózního tělesa vůči bílé hmotě vede k vyššímu skóre 

divergentního myšlení. Snížená kalózní konektivita vede k větší specializaci mozkových 

hemisfér – což u pravé hemisféry pozitivně ovlivňuje fázi inkubace nápadů. Chvilkové 

potlačení takové nezávislosti mozkových hemisfér vede k lepšímu propojení a realizaci fáze 

iluminace v kreativním procesu (Moore et al., 2009). 

Podle dalšího výzkumu v této oblasti, je základem kreativity propojení bílých hmot 

obou hemisfér, především pak v oblastech čelních laloků. Kalózní těleso spojuje vzdálené 
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oblasti mozku a zpřístupňuje různorodé kognitivní funkce potřebné pro kreativitu (Takeuchi 

et al., 2010). 

Výzkum na problematiku vhledu a řešení problémů však ukazuje, že pravá hemisféra 

je účinnější oproti levé v propojování vzdálenějších informací a neobvyklých významů slov, 

díky čemuž spíš poskytne způsob řešení problému pomocí vhledu. Řešení problému 

vyžadující vhled obsahuje řadu nejednoznačných prvků a informací. Levá hemisféra má 

jemnější sémantické kódování, což vede k aktivaci hledání řešení v užší informační oblasti. 

Pravá hemisféra má naopak hrubší sémantické kódování. Bohužel tento výzkum také ukázal, 

že zapojení pravé hemisféry bylo u probandů slabší díky „akčnější“, na nalezení řešení silně 

zaměřené levé hemisféry. Lze z toho však vyvozovat, že pravá hemisféra je spíše zdrojem 

intuitivního myšlení (Bowden, Beeman, 1998). Naopak levá hemisféra zajišťuje základní 

postupy při řešení problémů (Koukolík, 2000). 

 

2.3.2 Sociální faktory 

Tvůrčí rozvoj je ovlivněn nejen nejbližším okolím, tedy rodinou, ale tvořivost se 

rozvíjí i v širším sociálním kontextu (Dacey, Lennon, 2000). Vliv rodiny zkoumal rozsáhlý 

výzkum, který se zaměřil na 56 rodin, v kterých žilo 101 adolescentů, vybráni byli dle 

výskytu alespoň jednoho kreativního člena rodiny (výskyt kreativního jedince měl být 

doložen jeho výjimečnou tvorbou v dané profesi) a výsledek průzkumu byl porovnán s 

dvaceti rodinami, v kterých nebyl identifikován žádný kreativní jedinec (Dacey, 1989). 

Výsledky ukázaly, že v baterii testů kreativity se neukázal výrazný vzájemný vztah, 

testy metodou tužka-papír tedy nemusí být dostatečné k predikci kreativity (Dacey, Lennon, 

2000). V rodinách, kde byl jeden z rodičů klasifikován jako kreativní, se projevila tvůrčím 

způsobem mírně nadpoloviční většina dětí, zatímco v rodinách, kde bylo dítě hodnoceno 

pozitivně školou, byla pouze třetina kreativních rodičů. Ukázalo se také, že v rodinách s 

kreativním dospívajícím rodiče neuplatňují nějaká specifická pravidla na chování svých dětí, 

zatímco u kontrolních rodin se takových pravidel vyskytovalo v průměru kolem šesti. Další 

výsledky výzkumu ukázaly, že se liší i typ bydlení kreativních rodin od společenského 

průměru, vliv má pravděpodobně i životní styl rodičů, především netypická práce pro gender 

nebo věnování se zálibám mimo pracovní čas. Rodiče kreativních dětí také své potomky více 

podporovali. Zajímavá je i souvislost s výskytem traumatu na základě negativního zážitku v 
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dětství s výskytem kreativity. Zdá se, že kreativní děti prožijí více traumatických zážitků, což 

může vést k většímu rozvoji kreativního způsobu myšlení (Dacey, 1989). 

Gardner a Moran (1990) zjistili, že výskyt kreativity u dětí je vyšší v rodinách, které 

jsou adaptabilnější, to jest neprojevují tolik rigidity ve výchově. Rodiče v takových rodinách 

spíše nechávají dětem v procesu učení více volnosti, aby mohly činit vlastní chyby a 

vypořádat se s nimi (Gardner, Moran, 1990). 

Vliv na míru kreativity může mít i pořadí, v jakém se člověk narodil. Výzkum 

kreativity na 158 adolescentech se zaměřil na individuální rozdíly v tvořivosti mezi 

sourozenci, testovány byly Torranceho testem tvořivého myšlení. Výsledky ukázaly, že vyšší 

výkon v testu kreativity měli druhorození adolescenti. Výzkum dále zkoumal vliv vyrůstání 

mezi sourozenci, u žen se ukázala větší míra kreativity, pokud vyrůstaly společně s bratrem 

nebo sestrou (Szobiová, 2008). 

Na projevy a rozvoj kreativity má vliv i širší okolí jedince, např. škola, kultura dané 

společnosti atd. Obzvláště u škol je však pozitivní přínos přinejmenším sporný (Dacey, 

Lennon, 2000). 

 

2.3.3 Psychologické faktory 

Psychologie osobnosti a teorie kreativity mají společné, že obě zdůrazňují jedincovu 

jedinečnost, psychologie osobnosti zkoumá, co činí člověka jedinečným, a studium kreativity 

se zabývá unikátností jedincových nápadů či chování (Feist, 1998). 

Dacey a Lennon (2000) uvádějí 10 rysů, které přispívají k tvořivé osobnosti, vychází 

přitom z výzkumů mnoha autorů. Následuje výčet jednotlivých rysů (Dacey, Lennon, 2000, s. 

87 - 100): 

 Tolerance vůči dvojznačnosti 

Rozumí se tím schopnost reagovat i v situacích, kdy není jasný směr řešení, chybí 

postup správného řešení a chybějí relevantní informace. Jedná se o určitou otevřenost, 

s níž člověk přistupuje k dvojznačným situacím, které považuje za zajímavé a 

podněcující, nikoliv za hrozbu či důvod k odstoupení od řešení problému. 

 Stimulační svoboda 
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Jedná se o schopnost nenechat se svazovat pravidly. Lidé se stimulační svobodu jsou 

ochotni obejít pravidla, pokud neodpovídají jejich kreativním myšlenkám a intencím. 

Kreativní řešení někdy zkrátka vyžaduje oprostit se od zažitého stylu myšlení. 

 Funkční svoboda 

Schopnost kreativně využít informace či prostředky takovým způsobem, který není 

obvyklý. Každý objekt má svou funkci, kreativní lidé dokáží rozšířit možnosti užití 

takového předmětu a použít ho novým způsobem. 

 Flexibilita 

Flexibilita je schopnost nahlížet na celou komplexitu situace, nejen na její dílčí části. 

Flexibilní lidé se nefixují pouze na jednu část problému, ale jsou schopni vnímat 

všechny jeho složky. 

 Ochota riskovat 

Kreativní lidé umí riskovat – přiměřeně. Šance na úspěch se totiž snižuje u těch, kteří 

riskují buď příliš, nebo příliš málo. 

 Preference zmatku 

Kreativní lidé preferují chaos, který vnáší do úkolu dle svého vlastního systému, jde 

tedy o vyšší užití zmatku ve smyslu propojení různých přístupů. 

 Prodleva uspokojení 

K vyšší míře kreativity přispívá schopnost oddálit uspokojení a snížit napětí 

dokončením díla. Někteří tvořiví lidé jsou schopni dlouho pracovat na svém díle bez 

odměny či uznání. 

 Oproštění od stereotypu sexuální role 

Zdá se, že identifikace s pohlavní rolí hraje roli v tvůrčích schopnostech. Ženy dříve 

byly považovány za méně kreativní, to ale souvisí spíše s rolí a funkcí žen ve 

společnosti. Obě pohlaví potřebují ke kreativní práci schopnosti a vlastnosti, které jsou 

obvykle přisuzovány druhému pohlaví. 

 Vytrvalost 

Cesta k cíli je často dlážděna překážkami a zklamáním, včetně drobných selhání a 

neúspěchu, kreativní lidé se však nenechají odradit a pokračují v dané aktivitě.  
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 Odvaha 

Odvaha jít proti většině, proti proudu, nebát se postavit se za své originální dílo i za 

cenu toho, že bude člověk v menšině, je nejspíše hlavním předpokladem pro úspěch 

kreativního jedince. 

Mezi další rysy, které se podílejí na kreativitě, jsou například nezávislost na mínění 

ostatních, vnímání vlastní odpovědnosti za svůj život, schopnost konvergentního i 

divergentního myšlení, analytického i intuitivního přístupu a jiné (Dacey, Lennon, 2000). 

Z výzkumů originality, tedy tendence subjektu k originalitě, vyplývá, že lidé, kteří by 

se dali označit jako nepoddajní či nezávislí, mají výrazně větší preferenci komplexních a 

asymetrických kreseb oproti jednodušším a symetrickým. Tato preference vysoce koreluje u 

studentů, kteří si umění zvolili jako profesi a také koreluje s hodnocením výtvarné zdatnosti 

studentů. Stejná inklinace k asymetrickým a složitějším figurám se objevuje i u studentů 

vědeckých oborů, kteří byli hodnoceni jako originální (Barron, 1968). 

Metanalýza výzkumů týkajících se kreativity a osobnosti u vědců a umělců ukázala, že 

lze vytvořit vcelku jasný a platný obraz kreativního člověka. Kreativní lidé jsou autonomnější, 

introvertnější a otevřenější k novým zážitkům a zkušenostem. Jejich znakem je i větší míra 

sebevědomí a sebepřijetí. Dají se popsat jako ambiciózní, dominantní, nepřátelští a 

impulsivní. Nepřátelskost, která byla zjištěna u kreativních lidí, může podle autora vycházet z 

nutnosti prosadit svůj nápad či dílo proti obecnému zažitému smýšlení společnosti. Být 

originální také znamená se lišit. Metaanalýza potvrdila flexibilitu a otevřenost u kreativních 

lidí, které se vážou ke kognitivnímu stylu, kterým přistupují k problému. Oba přístupy jsou 

potřebné k uvažování mimo obvyklý rámec (Feist, 1998). 

V oblasti motivace ukázala studie, že kreativní lidé jsou motivováni ambicí a potřebou 

pracovat. K tomu dostat své originální myšlenky či výtvory mezi širší veřejnost je však 

potřeba i vytrvalost a hnací síla. Jak se však ukázalo, mezi vědci a umělci existují určité 

rozdíly, umělci se například ukázali být více emočně nestabilní. Ukázala se u nich větší 

úzkostnost a emoční citlivost, což lze vysvětlit tím, že emoce jsou hnacím motorem 

expresivity vizuální, verbální či hudební skrze vyjádření hluboko prožívaných pocitů (Feist, 

1998). 

Někteří autoři poukazují na častější spojení mezi umělci a psychickými nemocemi. 

Zatímco dříve byla do souvislostí s uměleckou činností dávána schizofrenie, nyní je to 

především deprese a maniodepresivita. Ludwigův (1995) výzkum žen, které se živily jako 
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spisovatelky, měly v porovnání s mužskými kolegy vyšší úzkostnost, záchvaty paniky, míru 

užívání drog a poruchy příjmu potravy (Ludwig, 1995). 

Zajímavý je také výzkum na 20 umělcích (především herci, dále režiséři, operní pěvci, 

tanečník a sochař) pomocí metody Rorschachova testu, který byl zaměřený na specifika 

odpovědí. V porovnání s kontrolní skupinou manažerů byli umělci ve svých interpretacích 

mnohoznačnější, odolnější vůči neurčitosti podnětů, ve svých odpovědích spíše 

připodobňovali, než že by přímo určovali, co vidí (Šípek, 2010). 

Šípek (2010) dále popisuje jev, který nazývá cyklickou elaborací – umělci měli 

tendenci vracet se, často i několikrát, k původním (často nerozvinutým či syrovým) 

interpretacím, dále je rozvíjet, někdy i dovést do abstraktní roviny. 

Dále umělci více ve svých odpovědích oživovali, vyskytovaly se antropomorfizace a 

animace. Častěji se v odpovědích objevovaly prvky lability či silných emocí, ale též empatie a 

práce s hlasem. Obvyklé byly i interpretace drsného charakteru odkazující na náboženské a 

archetypální symboly (Šípek, 2010). 

Kreativní proces je řízen a regulován i pomocí specifických schopností, Kulka (2008, 

s. 392) uvádí následující tvůrčí schopnosti, které se nejčastěji objevují v odborné literatuře: 

 senzitivita – citlivý a vnímavý přístup k řešení problémů 

 fluence – schopnost vytvářet rychle a různorodě 

 flexibilita – schopnost adaptace, různorodého přístupu k problémům, pružného 

myšlení 

 originalita – tvorba nových myšlenek a nápadů 

 redefinice – schopnost měnit a staré a zavedené 

 elaborace – rozvíjení a detailní vypracování 

 intuice – schopnost rychlého vhledu 

 analytičnost – schopnost strukturovat, analyzovat a propojovat s již nabytými 

zkušenostmi 

 syntetičnost – kombinování starého s novým 

 improvizace – vytváření bez přípravy dle okolností 

Jedinci s vyšší dispozicí k originalitě mají vyšší míru seberealizace, jako jeden z 

aspektů sebeuvědomění. Tím pádem spíš odmítají regulaci zvenčí. Originální lidé jsou tudíž 

na jednu stranu společností odsuzování za svoje rebelství, neukázněnost a exhibicionismus, na 

druhou stranu jsou u nich ceněny rysy jako např. nezávislost rozhodování, vhled a svoboda 
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projevu (Barron, 1968). Kreativní lidé se často cítí napadáni a utiskováni kvůli svým 

nápadům a myšlenkám, což se dá vysvětlit jejich nekonvenčním způsobem myšlení a 

nahlížením na své okolí (Sternberg, 2001) 

 

2.4 Modely kreativity 

2.4.1 Biologicko-psychosociální model 

Dacey a Lennon (2000) se snažili vytvořit model kreativního procesu, který by odrážel 

biologicko-psychosociální hledisko. Podle autorů mají kreativní schopnosti následujících 5 

zdrojů (Dacey, Lennon, 2000, s. 17): 

 biologické znaky – např. koordinace mozkových hemisfér, geny, inteligence 

 rysy osobnosti – např. prodleva uspokojení, ochota riskovat, tolerance vůči 

dvojznačnosti 

 poznávací rysy – např. laterální myšlení, vzdálené asociace 

 mikrospolečenské okolnosti – vztahy rodinné a blízkého okolí, druh bydlení 

 makrospolečenské podmínky – např. vzdělání, ekonomické podmínky ad. 

Jejich model vychází z několika předpokladů, např. že kreativita není závislá na 

výskytu nadprůměrně vysoké inteligence. Roli hraje krom psychických schopností také 

motivační, tělesné a osobnostní proměnné, k tomu se přidávají okolnosti situační a prostředí. 

Každý člověk má určitou míru kreativity, zatímco je faktem, že se mezi sebou kvantitativně 

liší, je možné, že na určitých vyšších úrovních jde i o změny kvalitativní. Kreativita se vyvíjí 

v průběhu života, kopíruje trendy vývoje, nejefektivněji ji lze tedy rozvíjet v určitých 

životních etapách. U všech lidí (jedinců i skupin) lze zvyšovat tvůrčí schopnosti (Dacey, 

Lennon, 2000).  

 

2.4.2 Integrativní model kreativity 

Sternberg společně s kolegou Lubartem (1996) vymysleli teorii, kterou nazvali 

investiční teorie tvořivosti (investment theory). Inspirována ekonomickým přístupem, tato 

teorie rozděluje proces na dvě fáze – levný nákup a drahý prodej (Sternberg, 2002).                  

V levném nákupu tvůrce investuje do nápadu, který není okolím vnímán jako hodnotný, 
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tvůrce v něm však vidí potenciál, dál ho rozvíjí, dokud nezíská smysluplnou podobu, což 

umožní i okolí poznat jeho skutečnou hodnotu. V tu chvíli tvůrce svůj nápad prodá za 

vysokou hodnotu. Poté se může tvůrce dál věnovat jiným, podobně podceňovaným nápadům, 

které může rozvíjet. 

Kreativní lidé jsou tudíž ochotni a schopni usilovat a rozmýšlet se o neznámých a 

všeobecně nepopulárních věcech, které ale mají potenciál k růstu. Podle této teorie je 

kreativita souběhem 6 prostředků (komponentů, zdrojů), které jsou sice rozdílné, ale 

navzájem provázané. Mezi tyto prostředky, zdroje kreativity, patří: intelektové schopnosti, 

znalosti, styly myšlení, osobnost, motivace a prostředí (Sternberg, 2006). 

 

 

 

1. intelektové schopnosti  

Sternberg (2006) vyzdvihuje především tři intelektové schopnosti: 

 syntetická schopnost nahlížet na problém z nových úhlů pohledu a nenechat se 

svazovat konvenčním myšlením 

 analytická schopnost rozpoznat hodnotu nápadu/myšlenky, určit, které stojí za 

následování 

 praktická schopnost umět přesvědčit a prodat druhým svůj nápad 

Důležitý je souběh těchto schopností, samy o sobě nevedou k hodnotným výsledkům – 

syntetická schopnost bez podpory ostatních vede jen k produkci nových nápadů bez nutného 

dalšího rozvíjení, analytická schopnost sama o sobě vede jen ke kritickému myšlení a 

praktická schopnost může prodat nápady, které nejsou ani dobré, ani kreativní. 

Kreativitě pomáhá i ochota jedince vložit do procesu myšlení novými směry dostatek 

času. Lepší myslitelé zkrátka tráví nad problémem více času, mají i předem promyšlený plán, 

jak řešit složitější problémy. 

2. vědomosti 

Vědomosti mohou pomáhat kreativitě – je potřeba prozkoumat „terén“, mít dostatek 

informací o problému atd., na druhou stranu mohou znalosti dané oblasti vést i k vžití určité 

perspektivy a tudíž k omezené možnosti řešení novým způsobem. 
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3. styly myšlení 

Styly myšlení vnímá Sternberg jako rozhodnutí o tom, jakým způsobem jedinec použije 

své schopnosti, které má k dispozici. Jde o preferované způsoby, jimiž člověk operuje se 

svými schopnostmi. Sternberg považuje ve vztahu ke kreativitě za nejdůležitější legislativní 

styl, což je preference způsobu myšlení (a rozhodnutí tak smýšlet) novým způsobem, novými 

směry. Sternberg tento způsob myšlení odlišuje od kreativního myšlení.  

4. osobnost 

Jak uvádí Sternberg, různé výzkumy potvrdily, že kreativita je ovlivněna i některými 

osobnostními atributy, jako např. ochota překonávat překážky, riskovat atd. Jak 

poznamenává, žádný z těchto atributů není fixní, dá se naučit, tudíž se člověk může 

rozhodnout k překonávání překážek, riskování atd. 

 

5. motivace 

Lidé málokdy dělají kreativní práci v oblasti, která je nebaví. Motivace ke kreativní práci 

není neměnná, dá se ovlivnit – pokud člověk dělá v oblasti, která ho nezajímá, může si najít 

aspekty práce, které ho naplňují a tím zvýšit svůj kreativní potenciál. 

6. prostředí 

Jedinec může mít veškeré předpoklady ke kreativitě, ale bez okolí, které kreativitu 

podporuje a oceňuje, by se u něho tvořivost nikdy nemusela projevit. Vzhledem ke 

specifickým projevům kreativity u lidí je pochopitelné, že ne vždy musí prostředí, v kterém 

člověk vyrůstá a žije, podporovat kreativitu. Někdy jde jen o negativní zpětnou vazbu, jindy 

jde o výhružky a další nebezpečné odezvy. 

Podle Sternberga (2006) nelze vnímat kreativitu jen jako součet těchto jednotlivých 

zdrojů, tedy hodnotu „výkonu“ jedince v jednotlivých kategoriích. Prvním důvodem je, že u 

některých prostředků je určitý mezní práh (např. u vědomostí), pod kterým se kreativita 

zkrátka nemůže projevit ani v případě, že má jedinec velký potenciál v jiných kategoriích. 

Druhým důvodem je možnost částečné kompenzace, která se může objevit, pokud silný 

komponent kreativity (např. motivace) působí proti slabšímu komponentu (prostředí). Třetím 

důvodem je fakt, že vyšší hodnoty u některých zdrojů kreativity v součinnosti 

několikanásobně zvyšují míru kreativity – jako tomu může být u motivace a intelektových 

schopností (Sternberg, 2006). 
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3 Tvořivý proces 

3.1 Tvořivý proces jako řešení problému 

Na tvořivý proces bývá často nahlíženo jako na specifický případ řešení problému, 

struktura procesu tomu odpovídá. Tvořením se rozumí tvůrčí proces, který se skládá z 

činností, kterými něco vzniká, za tvorbu se považuje jak činnost, tak její výsledek. Tvorba z 

hlediska činnosti je následující (Hlavsa, 1985, s. 14): 

 tvůrčí přístup k situaci, který vede k tvůrčímu procesu, v kterém jde o stanovení 

problému, použití metod a produkci kreativního typu, nejde pouze o vyřešení 

celkového problému, ale i činnosti mezi řešením dílčích problémů během procesu 

 kontinuální tvůrčí proces skládající se z dílčích aktivit 

 kontext tvůrčí činnosti člověka ve vztahu k sférám uplatnění i sobě samému 

 styl řešení problému, který je pro jedince typický, jeho estetická stránka  

Řešením problému se rozumí jakákoliv procedura skládající se z dílčích operací, 

jejichž výsledky se kombinují a společně vedou k jednomu požadovanému výsledku. Operací 

se rozumí aktivita, která má samostatný výsledek. Z operací vzniká procedura vymezením 

oblasti rozhodnutí, rozdělením rozhodovacího procesu do jednotlivých rozhodnutí a jejich 

seřazením, popsáním. Zatímco řešení problému obvykle sestává z jedné procedury nebo 

souboru dílčích operací, tvorba je komplexem procedur (Hlavsa, 1985). 

Problém je obvykle situace, jež je definována svými danostmi a podmínkami a která 

člověka nutí k určité změně a aktivitě. Taková situace vzbuzuje údiv, vyžaduje bližší 

prozkoumání, ukazuje jedincovy potřeby a zájmy, vybízí ke snaze a dosažení cíle, kterým se 

sama stává. K dosažení cíle jsou potřeba prostředky – psychologické (motivace, kognice atd.) 

a následně i instrumentální, organizační a ve speciálních případech i politické, výchovné aj. 

(Chalupa, 2005). 

„Řešení problémů má základ v reálné souvislosti věcí a dějů a vychází z možnosti 

jejich poznání řešitelem a možnosti zásahu do situace, změny podmínek“ (Chalupa, 2005, s. 

18). Jedinec zasahuje do situace vyhotovením určitého produktu, přímou i nepřímou změnou 

v okolním prostředí či na úrovni intelektuální a představové. Systémový přístup řešení 

problémů vychází z předpokladu, že k vyřešení je potřeba zapojit různé komponenty a dílčí 

jednotky, které jsou propojené svými funkcemi. Vnější subsystém vychází z podmínek 
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prostředí, vnitřní subsystém představuje mentální reprezentaci takového prostředí se svými 

charakteristikami založenou na kognitivních a operačních strukturách, a dále například 

motivace či emoce (Chalupa, 2005). 

Proces řešení problémů, z kterého vychází i modely tvořivého procesu, probíhá v 

několika stádiích (Sternberg, 2002, s. 387): 

 identifikace problému – zhodnocení situace jako problémové 

 definování a reprezentace problému – stěžejní pro nalezení správného řešení 

 formulování strategie – tvorba plánu řešení 

 organizace informací – strategické organizování dostupných informací a reprezentací 

 rozdělení zdrojů – členění dostupných, často omezených zdrojů duševních i vnějších 

 monitorování – průběžná kontrola procesu řešení problému 

 zhodnocení – vyhodnocení výsledku řešení 

Ve fázi formulování strategie se uplatňují principy analýzy, která spočívá v rozdělení 

problému na dílčí prvky, které se dají zvládnout, a syntézy, jejíž principem je složení více 

prvků dohromady, aby utvořily něco smysluplného a užitečného. Dalšími jsou divergentní 

myšlení, během kterého člověk vytváří širokou škálu alternativ, a konvergentní myšlení, které 

vede k zúžení variant do jedné odpovědi (Sternberg, 2002). 

Je několik způsobů, jak dělit problémy, např. teoretické/praktické, reálné/umělé, 

jednoduché/složité, nebo uzavřené/otevřené. Uzavřený problém má pouze dvě dimenze 

výsledku – správný a nesprávný, jeho řešení je obvykle ukryto v samotné instrukci (úloze) a 

lze ho vyjádřit pomocí algoritmu, neboť je neměnné. Za určitých okolností lze uzavřený 

problém pozměnit na otevřený a řešit ho pomocí heuristik (Chalupa, 2005). 

Otevřené problémy se liší tím, že mají formu situací či úkolů, které jsou jen 

východiskem k tvorbě plánu řešení, které je jedním z mnoha a mění se v průběhu času. V 

procesu řešení se často objevují další problémové oblasti, k jejichž vyřešení je potřeba použít 

nové metody a koncepce, prostředky či materiály (Chalupa, 2005). 

Dalším možným členěním jsou problémy  dobře a špatně strukturované, přičemž právě 

u špatně strukturovaných dochází k potřebě hledat nové a originální řešení, nahlížet na 

problém jiným způsobem, než je obvyklé či než jak se nabízelo na začátku. V takových 

situacích se uplatňuje vhled, což je porozumění problému, které přijde zdánlivě náhle, díky 

čemuž může jedinec vytvořit úspěšnou strategii k řešení (Sternberg, 2002). 
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3.2 Průběh tvořivého procesu 

Samotný produkt není dílem okamžiku, předchází mu někdy i zdlouhavý proces 

přípravy, zrání a realizace. Hlavsa (1985) rozděluje proces postupného formování řešení do tří 

stádií – od nekonkrétní myšlenky, či pocitu, že řešení je na dosah ruky, přes vhled a pocitu o 

správnosti řešení, až po finální propracovanou myšlenku, konkrétní představu. V poslední fázi 

se jedinec definitivně rozhodl pro určitou formu a podobu (Hlavsa, 1985). 

Drvota (1973) uvádí dva dřívější přístupy k chápání tvořivého procesu – empirické a 

tvarové stanovisko. Empirikové nahlíželi na proces tvorby a učení pomocí paměti a registrace 

smyslových dat. V paměti jsou vjemy a představy (kopie vjemů) organizovány podle 

časoprostorových vztahů, kontrastu a na základě generalizace (podobnosti), díky níž je člověk 

schopen přiřadit vše naučené novým situacím a objektům, což slouží jako jakási přípravná 

fáze. V následující fázi, produkční, mysl pouze náhodně kombinuje jednotlivé prvky, jež jsou 

v paměti k dispozici. Podle asocianistů je každá fantazie kombinací toho, co prošlo vědomím 

jako počitek. Míra kreativity tedy závisí na množství prvků. Originalita vychází z 

generalizace, tedy z pomyslné vzdálenosti jednotlivých asociací (čím vzdálenější, tím jsou 

méně obvyklé) (Drvota, 1973). 

Naopak gestaltisté nahlíželi na učení a řešení složitějších úloh pomocí tvarových 

vztahů – tedy vjemovou strukturou či její analogií v mozku. Přípravnou fázi dělili na dvě 

části, první má podobu ověřování hypotéz, kdy se člověk odmlčí, zpracovává informace často 

mimo vědomí (fáze inkubační), druhá část je ve formě náhlého vhledu (fáze iluminační). 

Modernější teorie tvořivého procesu integrovala oba přístupy a dělila proces na fáze 

přípravné, inkubační, iluminační a verifikační (Drvota, 1973). 

Kreativní proces lze chápat jako sekvenci myšlenek či kroků, které vedou k tvorbě 

něčeho nového (Lubart, 2001). Torrance chápe tvořivý proces skrze silné potřeby, napětí z 

pocitu neúplnosti či disharmonie a také skrze snahu se tohoto pocitu zbavit (Torrance podle 

Jurčová, 1984). 

Existují dva přístupy, jak lze zkoumat proces tvorby uměleckého díla – deskriptivní 

model a studie archivních případů. Deskriptivní model zkoumá proces tvorby naživo – 

pozorováním umělce při tvorbě. To umožňuje získat úplný obraz průběhu celého procesu, 

včetně všech jednotlivých stadií tvorby a díla samotného. Druhý přístup, zkoumání archivních 

případů, je obvykle vlastní historikům umění, jedná se o zkoumání díla známých umělců – od 

skic, výsledných děl po deníkové záznamy a jiné artefakty (Locher, 2010). 
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Na počátku tvorby uměleckého díla je obvykle nějaký podnět k tvorbě. Ten vzniká 

různými způsoby a pochází jak z vnějšku, tak zevnitř. Může jím být zážitek v životě tvůrce, 

nějaký vnitřní popud, myšlenka či představa, fantazie. Popudem se může stát i jiné umělecké 

dílo a samozřejmě i pobídka okolí ve formě zakázky. Z těchto podnětů si umělec vybírá, s 

ohledem na svou motivaci, estetické a další potřeby se rozhodne pro některý z podnětů a dává 

vzniknout komunikačnímu záměru, intenci, jinými slovy se rozhodne pro tvorbu něčeho 

konkrétního (Kulka, 2008). 

Drvota (1973) květnatě popisuje proces tvorby následujícím způsobem: „Rozložíme-li 

si však realizaci uměleckého díla na řadu postupných kroků, pak hnací moment určuje snad 

jen první krok umělce a někdy je skoro lhostejné, jak umělec při realizaci díla vůbec začal. 

Každým dalším krokem roste svoboda umělce provádět to či ono a počáteční prvek se ve 

složitosti díla zcela vytrácí. Pak se však objeví jakási nutnost, směr a klíč k všemu dalšímu a 

tento řídící moment vyrostl z díla samotného, pokud dozrálo do této 'klíčové fáze'. Při 

dokončení díla se umělec neřídí nějakou cílovou představou, ani tu nerozhoduje jeho vlastní 

idea, náhled, spíše vychází vstříc vnitřní nutnosti díla jako skutečnosti už na něm nezávislé, 

jíž je nutno se přizpůsobit“ (Drvota, 1973, s. 15) 

Na umělecké tvorbě se podílí všechny psychické funkce člověka (aktivační, 

kognitivní, emotivní, motorické, imaginativní, konativní, komunikační a funkce vědomí), 

vzhledem ke složitosti celého procesu je potřeba zapojit určité psychické regulace, která 

dohlíží na všechny tvůrčí operace (Kulka, 2008). Všechny funkce a procesy se integrují do 

regulačních cyklů (Kulka, 2008, s. 390): 

 motivační cyklus – jeho obsahem je vše, co předchází přípravě díla, 

přičemž literatura se tomuto cyklu tolik nevěnuje – u umělců se zkrátka 

předpokládá, že mají potřebu tvořit. 

 programovací cyklus – v jeho rámci se utvářejí plány činnosti, struktura a 

postup, jakýsi posloupný seznam dílčích kroků. K tomuto cyklu se dají 

přiřadit fáze inkubace, inspirace a iluminace. 

 realizační cyklus – během realizace se uskutečňuje původní záměr, 

představa dle plánu z cyklu programovacího, hlavním je tedy v tomto cyklu 

samotná elaborace, ale ke slovu se mohou dostat i další nápady a představy 

z ostatních fází 
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 kontrolní cyklus – v každé fázi je srovnáván prozatímní postup, nápad či 

myšlenka s původním záměrem, celkovou představou díla, realizované dílo 

je porovnáváno s jakýmsi estetickým ideálem tvůrce 

 

3.2.1 Doplněný klasický model tvořivého procesu 

V dnešní době je klasický model, sestávající ze čtyř fází (příprava, inkubace, 

iluminace a elaborace), již nedostatečný a je potřeba ho aktualizovat a rozvést (Lubart, 2001). 

Když umělec pojme úmysl vytvořit konkrétní dílo, musí z mnoha informací vybrat ty 

relevantní a zformovat obsah budoucího díla a najít ty správné prostředky, kterými by ten 

obsah vyjádřil. Další postup tvorby spočívá v konkretizování, upravování a realizaci 

komunikační intence. Kulka (2008) rozděluje proces tvorby na 7 fází (Kulka, 2008, s. 386 - 

390): 

1. preparace (příprava) 

Jako každá činnost, i tvorba uměleckého díla, může od autora vyžadovat přípravu. 

Příprava v některých situacích není nutná, přípravou se rozumí i životní a profesní zkušenosti. 

Někdy je naopak potřeba do přípravy investovat množství času a energie.  

Přípravná činnost navazuje na komunikační záměr, rozvíjí ho a konkretizuje. Ve 

výtvarném umění bychom mohli do přípravy zařadit např. pozorování, tvorbu skic a 

přípravných náčrtků. 

2. inkubace (zrání) 

Inkubace je fáze, kdy se tvůrčí záměr a námět zpracovává na vědomé i nevědomé úrovni. 

Je to období imaginativní činnosti, kdy se využívají veškeré zdroje kreativity. V bdělosti i 

spánku, budoucí artefakt je předmětem vědomých i spontánních úvah, nápadů, snů. Dle 

mnoha zkušeností, plodné jsou obvykle chvíle snížené kontroly vědomí – při usínání, během 

spánku a také při denním snění. 

Ač by se tak nemuselo zdát, inkubace není samovolná, je to počátek uměleckého 

projektování, při kterém se tvůrce rozhoduje, které z informací se dostanou do finálního díla. 

Proto je často potřebná příprava psychologická i obsahová.  

Vzhledem k tomu, že realizace komunikačního záměru je de facto hledání a realizace 

řešení problému, bývá doprovázena psychickým napětím, pocity úzkosti i neklidu, nejistoty. 

To vše s sebou přináší v mysli umělce nové obrazy a představy, které mohou vést ke stavům, 
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kdy se umělec zapomene a horečnatě tvoří, propadá tvorbě jako takové, resp. hledání řešení 

problému. 

3. inspirace (vnuknutí) 

Fáze inspirace je „intenzivní tvůrčí stav, v jehož rámci dochází k mobilizaci tvůrčích sil, 

která je doprovázena živým vnímáním dojmů, zvýšenou citlivostí, emocionální otevřeností a 

zvýšenou pružností a pohyblivostí myšlení“ (Kulka, 2008, s. 387). Kulka za inspiraci 

považuje zvláštní případ estetického zaměření, při kterém tvůrce vybírá z řady vnějších i 

vnitřních podnětů a nápadů, kombinuje a variuje jednotlivé obrazy, které mu mysl nabízí. 

Právě ve fázi inspirace se nejčastěji dostavují nové, neotřelé nápady, originální řešení. 

Podobně jako u inkubace, i fáze inspirace se nedá uspěchat, tvůrce nad ní nemá kontrolu. Dle 

řady autorů je inspirace nejdůležitější částí tvorby.  

4. iluminace (osvícení) 

Iluminace je fází, kdy se z všemožného materiálu, který se nashromáždil v předešlých 

fázích, náhle objeví vhled uměleckého řešení. Je to intuice, která ze všech nápadů, představ a 

myšlenek vytřídí ty vhodné a použitelné. Vnuknutí přichází obvykle v rámci fáze inspirace, 

ale nemusí tomu tak být vždy. 

Osvícením se tato fáze nazývá, neboť je vědomě nepostřehnutelná a bezprostřední, 

vychází z nevědomých (ale i vědomých regulujících) procesů, jejím projevem je náhlý vhled. 

Proto také bývá intuice vnímána jako něco mystického, božského. 

Jak již bylo napsáno, intuice je podmíněna i racionální složkou myšlení. Pocit vhledu, 

prozření, by tvůrce neprožil ani bez předešlé přípravy, neboť vychází z připravené struktury 

nápadů a informací. 

5. elaborace 

Poté, co tvůrce projde fázemi přípravnými, kdy z komunikačního záměru a inspirací 

vyklíčí finální nápad, je potřeba zrealizovat proces tvorby. Jde o práci na díle, ať už 

celkovém, nebo na jeho části, detailu. 

Elaborace není pouze jednostranným plněním jakéhosi plánu, realizací představy, která 

stála na počátku. I v průběhu elaborace, při práci na jednotlivých částech, přicházejí nové 

nápady, které mohou sloužit jako další tvůrčí podněty a měnit tak původní záměr. Stejně jako 

tvůrce ovlivňuje dílo, i dílo ovlivňuje svého tvůrce. 
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6. evaluace (hodnocení) 

Každé zpracování nápadu či představy, stejně jako každá operace, rozhodnutí, úkon, jsou 

vystaveny hodnocení jejich autorem. Kritériem při hodnocení je původní komunikační záměr, 

případně jeho novější aktualizace z předchozích fází. Dílo je tak jak konkretizováno, tak dále 

modifikováno. 

Není výjimkou, že autor pocitově ztrácí nad dílem kontrolu, ale dílo samo si diktuje, 

jakým směrem se vyvíjet. V procesu elaborace zkrátka ubývají jednotlivé možnosti, 

alternativy, společně s tím, jak dílo roste, vyvíjí se. 

Do každého díla tvůrce investuje energii i emoce, vzhledem k silnému vztahu subjekt-

objekt, je někdy tudíž pro autora těžké hodnotit. Pocity nejistoty mohou ovlivnit i již hotové 

dílo, které se podrobí dalším úpravám. U některých takové chování může mít až podobu 

obsesivní. 

7. korekce (oprava) 

V této fázi je dílo dodatečně upravováno či doplňováno na základě zpětnovazebních 

procesů. Korekce neprobíhá pouze v rámci celého díla, ale i v jeho dílčích operacích. 

 

3.2.2 Model tvůrčího procesu umělců dle Mace a Warda 

Většina studií, které se snaží pochopit a popsat kreativní proces, se zakládá na 

laboratorních pozorováních nebo na retrospektivních datech získaných sebepozorováním 

jedinců, zdá se však jedině správné se domnívat, že nejlepším možným způsobem, jak 

zachytit každé drobné nuance tvůrčího procesu, je analýza skutečné produkce uměleckého 

díla. Je velice pravděpodobné, že v laboratorních výzkumech, které zkoumají kreativní proces 

na lidech bez umělecké zkušenosti v umělých podmínkách a s aranžovanými stimuly, se 

opomenou některé z dílčích komponentů kreativity. Zatímco kognitivní procesy, které se 

podílejí na kreativitě, lze v laboratorních podmínkách zkoumat dobře, tvůrčí proces zahrnuje i 

faktory, které často laboratorní experiment nemůže tak dobře postihnout. Tyto faktory jsou 

například motivace, úsilí a odhodlanost tvořit a dokončit umělecké dílo (Mace, Ward, 2002). 

Mace a Ward (2002) zkoumali proces práce 16 umělců v jejich přirozeném prostředí. 

Vytvořit umělecké dílo jim nebylo zadáno, tvůrčí činnost vycházela z jejich vlastních potřeb 

či motivací. Výzkumu se zúčastnili 3 tvůrci instalací, 4 malíři, 2 fotografové, 3 grafici a 4 
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sochaři. S každým z nich proběhlo několik polostrukturovaných rozhovorů, všichni byli i 

vyzváni, aby hlásili a popisovali činnosti během celého procesu. 

Výsledkem je komplexní model tvůrčího procesu, který se skládá ze čtyř hlavních fází. 

Každá fáze je dále členěna na jednotlivé dílčí aktivity, které mezi sebou reagují a jsou 

ovlivňovány i dalšími faktory. Celý model zohledňuje i dynamičnost procesu, kdy se často 

umělec vrací do předchozích fází, aby přepracovat původní myšlenku či progres. Následuje 

zestručněný popis dotyčného modelu (Mace, Ward, 2002) 

1. Pokračující a rozvíjející se znalost tvorby 

Toto není ani tak fáze, jako spíš potvrzení toho, že umělecké dílo nevzniká náhle z 

ničeho, ale z neustále pokračující a rozvíjené znalosti, myšlení a zkušeností. Během 

života si umělec vytváří pochopení pro techniky tvorby, estetiku, vyjádření a 

porozumění emocím, svým hodnotám a vnitřním procesům a samozřejmě také chápání 

historie umění i aspektům své předešlé práce. Všechny tyto zkušenosti a znalosti 

postupně narůstají a vytvářejí podloží pro vznik dalšího výtvoru. 

2. Koncepce díla 

Obvykle dílo nemá hned jasnou koncepci, vybranou formu atd. Začíná vágní 

představou či pocitem, který umělec dál rozvíjí, aby získal jasnější představu, nejspíše 

ve formě obrazu. Třemi hlavními zdroji pro umělecké dílo podle Mace a Warda jsou 

souhra životních zkušeností, pokračující umělcova tvorba v delším kontextu a vnější 

podněty. 

 Aktivity spojené s koncepcí nápadu 

Umělcovo hledání nápadu k tvorbě má skrytou i zjevnou formu na kognitivní a 

behaviorální bázi. Zjevná kognitivní aktivita je např. vědomé a záměrné uvažování 

nad tématem, může rozvíjet nápad či nějakou teorii, případně si všímat 

každodenních zážitků, které by mohl zpracovat. Skryté, implicitní kognitivní 

aktivity jsou obvykle myšlenkové procesy, kterých si umělec není vědom, 

probíhají samovolně. Nápad se pak může vynořit samovolně, bez vědomé 

přípravy. 

 Selekce nápadů 

Z nashromážděných nápadů, myšlenek a představ si musí umělec vybrat ty, které 

dále zpracuje. Obvykle si vybírá takové nápady, které jsou založené na zkušenosti 
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a jsou mu emočně a osobně blízké. Kritériem je i kvalita nápadu, jestli je např. 

dostatečně nosný a zajímavý. Pokud umělec nápad na dílo jen intuitivně tuší, ale 

vědomě na něj nedosáhne, může ho identifikovat v další fázi. 

3. Rozvoj nápadu 

Jedná se o složitý a komplexní proces, ve kterém se snaží umělec rozvinout ideu, dát jí 

strukturu, případně i přepracovat na základě nových impulsů. V celém procesu se 

zapojuje rozhodování, řešení problému, sběr dalších informací i experimentování. 

 Strukturování nápadu 

To, co je na počátku procesu jen vágní představou či myšlenkou, kterou je těžké 

popsat, je potřeba uchopit, prozkoumat, rozvést a sktrukturovat, např. pomocí 

náčrtů. 

 Obohacování, rozvíjení, objevování 

Během strukturování hlavní myšlenky je potřeba původní nápad rozvinout třeba 

pomocí asociací, metafor, analogií či imaginací. Vzniká někdy i spletitá síť 

významů a symbolů. Pokud nápad na počátku nevycházel z vlastní zkušenosti, 

stává se v této fázi osobním a zdrojem nových zkušeností. Je možné, že nápad 

zůstává v oblasti nevědomí, někteří umělci nápad nechávají uzrát, zatímco se 

věnují něčemu jinému. 

 Restrukturace 

Životaschopnost nápadu je podpořena novou strukturou formální i významové, 

mohou se objevovat i nápady pro další díla. 

 Hodnocení 

Umělec musí každý nápad či vývoj hodnotit, podle toho, co chce svým dílem 

vyjádřit, komunikovat. Musí se neustále rozhodovat, který nápad, výraz či asociaci 

ponechá a dál rozvine. 

 Odsunutí či opuštění práce 

Pokud se během procesu objeví nový nápad, který je lepší či životaschopnější, je 

původní myšlenka odsunuta stranou (takříkajíc do šuplíku) či úplně opuštěna jako 
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nevhodná. Vzhledem k tomu, že v těchto přípravných fází vzniká mnoho nápadů, 

je celá řada potenciálně dobrých myšlenek opuštěna. 

4. Tvorba díla 

Podle Mace a Warda (2002) se z rozvinutého a rozpracovaného nápadu v této fázi 

stává fyzické dílo, což s sebou přináší i jistá omezení, která dosud nemusela být zjevná 

a brána v potaz. Stejně jako koncept formuje fyzickou podobu díla, mění i tvorba 

fyzického díla původní koncept, navzájem se tedy ovlivňují a mění. Umělec se musí 

rozhodnout pro formu, které finální dílo bude mít, jaké materiály použije atd. Může se 

stát, že zasáhnou vnější faktory, které znemožní nebo znesnadní pokračování v tvorbě 

– například nedostatek finančních zdrojů. Stejně tak se může stát, že materiály nebo 

potřeby jsou v nedostatečném množství, případně i zpoždění ze strany externí pomoci. 

Ovlivnit tvorbu mohou i termíny odevzdání nebo výstavy, pokud jsou. 

 Příprava 

Před samotnou tvorbou je potřeba připravit prostor, materiály a další. Než se 

umělec pustí do práce, často si budoucí dílo připraví ve formě skic, verbálního 

popisu či plánu. 

 Začátek tvorby 

Pro všechny typy umění platí, že na začátku je potřeba určit základní kompozici 

nebo strukturu díla, čímž určí obecné směřování dalšího vývoje. Umělec rozvíjí 

dílo skrze asociování nápadů, metafor, analogií. Důležitá je i manipulace s 

materiály a možnosti exprese těchto materiálů. Skrz toto všechno umělec 

pokračuje v objevování a utváření smyslu celého díla. V průběhu práce je 

nezbytné i experimentování, zkoumání změn díla na úrovni koncepce i formátu 

manipulováním s materiály a technikami zpracování. 

 Vývoj, rozvoj a přeorganizování 

Konceptuální pojetí díla a jeho fyzická stránka se vyvíjejí pospolu skrze procesy 

prozkoumávání možností a jejich rozvíjení. Původní idea často projde různými 

změnami. Umělec nadále intuitivně i explicitně určuje směr, kterým se dílo vyvíjí. 

Roli v tom hraje souhra rozvíjejících se vizí či pocitů ohledně díla, výsledků 

posledních aktivit a jejich zhodnocení. Míra změn, které jsou na dílo aplikovány 
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od počátku tvorby, se postupně zmenšuje. Úpravy se zmenšují s tím, jak se 

koncepce dotváří a tvorba se blíží ke svému konci. 

 

 Hodnocení 

Evaluace v průběhu tvorby obnáší sledování postupu a zvažování vizuálních a 

expresivních kvalit a hodnocení celkového pojetí. Hodnocením estetické stránky 

díla umělec určuje, co je ještě potřeba zlepšit, dotvořit, nebo jestli je případný 

problém úspěšně vyřešený. Na základě hodnocení se umělci rozhodují o tom, kdy 

je dílo hotovo. Řada z nich má problémy určit, kdy přestat na díle dále pracovat, 

souvisí to nejspíše s přirozenou neobjektivitou vůči výsledkům své práce, ve 

kterých jsou emočně zaangažováni. 

 Odsunutí či opuštění díla 

Na základě hodnocení, které sestává jak z procesů vnitřních, tak vnějších, se 

umělec může rozhodnout, že dílo je nevhodné, nedostačující svou hodnotou či 

zajímavostí. V takovém případě může umělec tvorbu odsunout na později, nebo ji 

ukončit. 

5. Dokončení díla a vyřešení 

V případě, že dílo bylo uznáno jako životaschopné, je dokončeno, tudíž se musí 

umělec rozhodnout, jak s ním dále naloží. Pokud má být například instalováno do 

konkrétního prostoru, které je často nedílnou součástí samotného díla, je často před 

samotnou instalací potřeba prostor připravit. Umělec pracuje s prostorem, jako by to 

byl komponent jeho díla. V této fázi nastávají dva případy:  

 Vystavení díla 

 Nevystavení – odložení či opuštění 

Na závěr svého modelu se Mace a Ward (2002) vrací k nulté fázi – k neustálému 

rozvíjejícímu se procesu získávání znalostí, který plyne z tvorby samotné. Každým krokem 

umělec získává nové zkušenosti, informace a nápady, které ho nadále ovlivňují. Tvorba díla je 

dynamický proces, nová koncepce díla či nápad často vzniká ještě před dokončením minulého 

díla. 
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Jak uvádějí sami autoři, povaha tohoto výzkumu znemožnila sledovat, jestli je kreativita 

zapojena v některých stadiích více či méně. Kreativita je ale pravděpodobně mnohem 

komplexnější, než aby ji šlo přiřadit k některé fázi přednostně (Mace, Ward, 2002). 

 

3.3 Modely estetického vnímání 

3.3.1 Model estetického hodnocení 

Na konci 19. století vytvořil Gustav T. Fechner, zakladatel psychofyziky, 

experimentální psychologický přístup, kterým zkoumal vnímání a estetiku. Experimentální 

estetika hledala základní podmínky estetické libosti a nelibosti pomocí kvantitativních 

analytických metod (Fechner podle Drvota, 1973). Přišel s přístupem zdola-nahoru, který 

vysvětloval, že estetika obrazu je vnímána skrze nízkoúrovňové vjemové charakteristiky 

uměleckého díla, jako je například barva (Fechner podle Tinio, 2013). V dalších výzkumech 

na toto téma se ukazovalo, že estetický zážitek vycházel ze dvou přístupů – zdola-nahoru a 

shora-dolů, přičemž druhý zmíněný se týká postojů, zkušeností, očekávání a znalostí diváka. 

Psychologický model estetického hodnocení a posuzování (Leder et al., 2004) 

popisuje několik stádií estetického prožívání uměleckého díla skrze kognitivní procesy. Tyto 

procesy se v průběhu hodnocení kvalitativně mění, od těch jednodušších po procesy vyššího 

řádu v posledních stadiích. 

Na počátku tohoto modelu je jedinec a objekt estetického prožívání. Tento objekt musí být 

jedincem vnímán, klasifikován jako umělecké dílo, čemuž pomáhá řada kontextových rysů – 

např. výskyt díla v galerii je takovým ukazatelem. Následují jednotlivá stadia: 

1. Percepční analýza 

Každé umělecké dílo je nejprve zkoumáno skrze vnímání, které je zaměřeno na 

nízkoúrovňové vizuální vlastnosti díla, jako je barva, kompozice, kontrast, symetrie 

ad. Tato fáze vnímání je rychlá a automatická – bez vědomého úsilí.Paměťová 

integrace 

V této fázi se zapojuje paměť, i tak je z větší části nevědomá. Pocit známosti, 

byť neurčitý a vágní, který jedinec může u díla prožívat, zvyšuje estetické preference. 

Podobný vliv má i dílo, které je vnímáno jako „prototypické“ - tedy má vysokou míru 

reprezentativnosti určité skupiny, množiny objektů. 
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2. Explicitní klasifikace 

Tato fáze je již zcela vědomá a je ovlivněna znalostmi a zkušenostmi jedince, který 

pozoruje umělecký objekt. Analýza na této úrovni se zaměřuje na obsah a styl, je 

snadno vyjádřitelná slovy. Např. člověk bez dostatečného vzdělání označí obraz jako 

krajinu, expert jistě poskytne mnohem podrobnější a fundovanější expertizu.  

3. Kognitivní zvládnutí a hodnocení 

Jsou to de facto dvě fáze, ovšem úzce propojené ve zpětnovazební smyčce. Dílo je v 

této fázi interpretováno na základě vlastních zkušeností a vědomostí. Tato interpretace 

je pak hodnocena, přičemž kritériem hodnocení je, do jaké míry zvyšuje porozumění 

smyslu uměleckého díla, do jaké míry osvětluje jeho hlavní myšlenku, ideu. I zde 

bude velký rozdíl mezi expertem, například historikem umění, a neznalým, naivním 

divákem, který se bude spíše vztahovat k obsahu stylem „mám/nemám rád“. Ostatně 

podle výzkumu inklinují lidé nevzdělaní v oblasti umění k populárnímu umění, které u 

nich produkuje hřejivé a příjemné pocity (Winston a Cupchik, 1992) 

 

Kromě těchto kognitivních procesů probíhá na pozadí i zpracování emocí, které 

umělecké dílo produkuje. Každé stadium, resp. jeho výsledek může ovlivnit emoční vztah 

jedince vůči objektu. Toto emoční hodnocení uměleckého díla probíhá neustále. 

Výsledkem celého procesu jsou dva výstupy, které jsou na sobě vcelku nezávislé: 

estetická emoce a estetické posuzování. Estetická emoce je obvykle vedlejším produktem 

jednotlivých stádií, zatímco estetické posouzení je výsledkem hodnocení kognitivního 

zvládnutí. 

 

3.3.2 Zrcadlový model umění 

Zajímavé propojení obou pohledů na umění – na proces vzniku díla a na jeho vnímání 

druhými, nabízí Tinio (2013), který vytvořil zrcadlovou teorii umění. Podle tohoto modelu 

estetický prožitek z díla odráží samotný proces vzniku díla a to obráceným způsobem – první 

stupeň estetického prožitku koresponduje s finálním stupněm tvůrčího procesu a naopak. 

Zrcadlový model umění zohledňuje kognitivní procesy, které se zapojují do vnímání i tvorby 

uměleckého díla. Předpokladem pro tento model je myšlenka, že spolu obě činnosti souvisí 

(Tinino, 2013). 



 

56 

 

Tento model vychází ze tří širších stupňů tvorby umění – inicializace, expanze a adaptace, 

finalizace, dle Mace a Warda (2002) a stupňů estetického hodnocení dle Ledera (Leder et al., 

2004), z kterého Tinio vybral taktéž tři stádia - automatické zpracování nízkoúrovňových 

stimulů, identifikace stylu a obsahu pomocí paměti a proces pochopení smyslu a konceptu 

výtvarného díla. Tato jednotlivá stádia spolu úzce souvisí, každému stádiu je přiřazen 

zrcadlově obrácený protějšek z druhého modelu (Tinio, 2013). 

 L1 – (Level 1 přiřazení) 

V této fázi se divák zaměřuje na nízkoúrovňové vizuální charakteristiky díla, které 

umělec vytváří až ve finálním stádiu tvorby. Barvy, kontrast, texturu atd. vnímá divák 

jako první, celý proces je zcela automatický. 

 L2 

Další fáze se vyznačuje zapojením paměti diváka, který zpracovává objekty a figury 

vyjádřené uměleckým dílem, dále také jeho celkovou kompozici. Divák se více 

zaměřuje na detaily objektů, postoje a výrazy figur, což je obsah, který umělec vytváří 

v druhé fázi tvorby – expanzi a adaptaci. 

 L3 

Poslední fáze propojuje umělcovu inicializaci díla a poslední fázi estetického zážitku 

diváka. Na jedné straně je umělcova snaha vyjádřit a zhmotnit myšlenky do 

uměleckého díla, na straně druhé je divákova snaha o pochopení této ideje pomocí 

vyšších kognitivních procesů. To, co stojí na počátku tvorby uměleckého díla, tedy 

divák vnímá až jako poslední.  
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4 Použité metody ve výzkumné části 

4.1 Torranceho test tvořivého myšlení 

Byť byly Guilfordovy testy nejznámější a (stále jsou) nejpočetnější (Hlavsa, Jurčová, 

1978), v poslední době je nejpoužívanější Torranceho test tvořivého myšlení (Torrance Test 

of Creative Thinking). Využití nalezl jak v oblasti vzdělávání, tak v korporátním světě (Kim, 

2006). 

Torranceho testy, které jsou známé i jako Minnesotské testy tvořivého myšlení (Jurčová, 

1984), či také jako Minnesotská baterie (Hlavsa, Jurčová, 1978), jsou dílem amerického 

psychologa E. P. Torranceho, vznikly roku 1966 a od té doby zůstala tato sada testů beze 

změn, vyvíjel se pouze způsob vyhodnocování a interpretace (Jurčová, 1984). 

Torranceho testy vyšly ve dvou verzích – verbální a figurální, obě verze mají formu A a 

B, které jsou ekvivalentní alternativy (Hlavsa, Jurčová, 1978). V testu se uplatňuje především 

schopnost divergentního myšlení, některé úlohy jsou zacílené na nacházení co nejvíce 

možných (a originálních) odpovědí. Ve figurální verzi jde o odpovědi v obrazové formě a 

sama autorka československé figurální verze si klade otázku, do jaké míry jde o výkon v 

tvořivém myšlení a do jaké míry o výtvarnou tvořivost. Jurčová (1984) tvrdí, že nejde tolik o 

kvantitativní údaje, jako spíš o možnost tvorby hrubšího relačního rámce, který umožňuje 

porovnávání. Za prvořadou považuje především kvalitativní analýzu, založené na 

zkušenostech s testem (Jurčová, 1984). 

Podle některých výzkumů není validita Torranceho testu dostatečně vysoká, kognitivní 

funkce, které se mají podílet na výkonu nejsou dostatečně silné, aby odůvodnily rozptyl skóre 

(Almeida et al., 2008). Na druhou stranu se objevují i potvrzení, že má tento test validitu 

dostatečnou (Kim, 2006), či že se mu dokonce daří předpovídat kreativní výkon lépe, než 

jinými testy (Kim, 2008). 

Test se skládá ze 3 úloh – tvoření (konstrukce) obrázku, neúplné figury a kruhy. Hodnotí 

se 4 faktory, které se dle Torranceho podílejí na kreativitě, byť jak sám uvádí, ač vyšší skóre u 

těchto faktorů zvyšuje předpoklady, že je dotyčný jedinec kreativní, neznamená to, že se bude 

tak i projevovat (Torrance in Jurčová, 1984). 4 faktory jsou následující: 

 fluence – počet relevantních a skórovatelných odpovědí 

 flexibilita – počet skoků či přesunů (shiftů) v myšlení, nebo-li počet odlišných 

kategorií odpovědí 
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 originalita – statistická infrekvence odpovědí 

 elaborace – počet detailů, které rozvíjejí základní figuru 

Normy české verze figurálního testu z roku 1984, který je v původním vydání formou B, 

vznikly na základě sběru dat na vzorku 830 studentů 5. až 8. ročníku základních škol, normy 

pro dospělou populaci tak chybí (Jurčová, 1984). 

 

4.2 Scribbling 

Scribbling, jakožto technika kreslení objevující se především u dětí, byla použita v 

různých výzkumech zabývajících se vývojem kresby a vývojem vizuální percepce a jemné 

motoriky (např. Gibson, Yonas, 1967). V překladu znamená scribbling „čmáranice“, je to 

nejjednodušší forma kresleného projevu. 

Scribbling se objevuje i u dospělých ve formě bezmyšlenkovitého čmárání neboli tzv. 

doodlingu (Gibson, Yonas, 1967). Doodlingem se rozumí bezmyšlenkovité kreslení, ke 

kterému dochází v situacích, kdy je jedincova pozornost upřena jiným směrem. Doodling u 

dospělých byl například použit ke zjištění vlivu tohoto jevu při poslechu informací a 

následném testování výkonu v neohlášeném paměťovém testu. Ukázalo se, že skupina, která 

si během poslechu informací čmárala, dosáhla o 29% lepšího výsledku ve vybavení si 

informací. Na rozdíl od jiných situací, kdy má jedinec dělat dva různé úkoly zároveň, může 

být doodling užitečný díky stimulaci kognitivních procesů (Andrade, 2010). 

Scribbling se používá jako speciální technika v arteterapii (McNamee, 2004). Existují 

dva přístupy, jakým lze scribbling využít terapeuticky: buď lze vyjít ze zjevného obsahu tvarů 

a obrazů, které ve scribblingu najde klient, další se odvíjí ze samotných čar a struktury, kterou 

scribbling nabízí (Betensky podle McNamee, 2004). V prvním případě se tedy manifestuje 

projekce, což je proces, v kterém se vnitřní obsahy subjektu promítají do objektu (Šípek, 

2000). „Pomocí projektivních technik je zachycován svět osobních významů, významností, 

vzorců reagování i prožívání“ (Šípek, 2000, s. 21). První případ je v arteterapii také častější – 

klient bezmyšlenkovitě čmárá po papíře, následně je požádán, aby z čmáranice „vytáhl“ to, co 

v ní vidí a poté následuje verbální zpracování objevivšího se obsahu (McNamee, 2004). 
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4.2.1 Předpokládané procesy a jevy při práci se scribblingem 

Proces tvorby objektů na sribblingu může vysvětlovat teorie rozpoznávání na základě 

složek (recognition-by-components), která tvrdí, že každý objekt je v naší mysli 

reprezentován složeninou několika základních tvarů, komponentů – tzv. geonů. Podobně jako 

umíme z relativně malého počtu písmen abecedy složit obrovské množství slov a vět, tak lze i 

z malého počtu geonů složit komplikované objekty (Biederman, 1987). 

Geonů je 36 a jsou snadno rozpoznatelné z různých úhlů pohledu, díky čemuž 

dokážeme složitější objekty poznat i při otočení v prostoru – a to i v rámci dvoudimenzionální 

reprezentace na papíru. Libovolným složením geonů lze vytvářet nepřeberné množství 

předmětů. Biederman (1987) pomocí geonů vysvětluje, proč jsme schopni rozpoznat objekt i 

na základě neúplné vizuální reprezentace. Pokud je například obraz poškozený, útržkovitý, 

jsme schopni doplnit celý obraz a poznat objekt na základě seskupení pouhých dvou až tří 

geonů (Biederman, 1987). 

Tato teorie podle Sternberga (2002) spíše vysvětluje obecný způsob poznávání – tedy 

poznávání v rámci obecných kategorií předmětů, než poznávání konkrétních objektů (např. 

tváře rodičů atd.). Přístup shora-dolů popisuje vnímání jako konstrukci, při které usuzujeme z 

mnoha různých zdrojů – např. vizuální percepce, zkušenosti a vědomosti, kognitivní procesy 

vyššího řádu. Je pravděpodobné, že do procesu vytváření obrázku ze scribblingu se zapojují 

oba teoretické přístupy (Sternberg, 2002). 

Dalším jevem, který souvisí s nacházením tvarů a objektů v nekonkrétní změti čar, 

jsou tzv. pareidolie. Jedná se o druh iluzí, které vznikají při sledování nehomogenních ploch 

bez vědomého zaměření, přičemž jde většinou o lidské či zvířecí motivy. Princip fungování 

pareidolie využívá například Rorschachův test, který má formu rozpitých černých a 

barevných skvrn na bílé podložce (Drvota, 1973). 

Dle mého názoru se při procesu hledání objektů uplatňuje i vizuálně-prostorová 

inteligence, jejímž jádrem „jsou schopnosti, které zajišťují přesné vnímání vizuálního světa, 

umožňují transformovat a modifikovat původní vjemy a vytvářejí z vlastní vizuální 

zkušenosti myšlenkové představy, i když už žádné vnější podněty nepůsobí“ (Gardner, 1999, 

s. 196). Jde tedy o soubor více schopností, které se mohou, ale také nemusí objevovat ve 

stejné míře u jednoho jedince. Navzdory nadpisu, Gardner (1999) nepoužívá výraz vizuálně-

prostorové myšlení, zrakovou složku nepovažuje za nedílnou součást prostorového myšlení. 

Do množiny volně propojených schopností, které se podílí na prostorové inteligenci, 

Gardner (1999 s. 198 - 199) řadí: 
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o rozpoznání stejné formy 

o transformace jedné formy do druhé, resp. schopnost rozpoznání této 

transformace 

o vytváření mentálních představ a jejich transformace 

o grafický záznam prostorových informací 

o vnímání a zachycení „siločar“ - smysl pro napětí, vyváženost a kompozici 

o asociace mezi různorodými formami či obory zkušeností, 

přičemž poslední dvě schopnosti vnímá jako abstraktnější, hůře uchopitelné. Právě vnímání 

siločar je podle něho stěžejní pro malíře a sochaře, neboť ovlivňuje působivost výsledného 

uměleckého díla (Gardner, 1999). 

A právě ve výtvarném umění nachází Gardner (1999) velké uplatnění prostorové 

inteligence. U výtvarníků se očekává schopnost vnímat realitu kolem sebe a přetavit tuto 

zkušenost do uměleckého díla (Gardner, 1999). 

 

4.2.2 Návrh dalšího použití techniky scribbling 

Další směřování scribblingu vidím v dalším testování jeho možnosti využití, např.              

k testování kognitivních funkcí. Inspirací může být Kresebný test kognitivních schopností. Ač 

jsou kognitivní funkce obvykle posuzovány a rozvíjeny prostřednictvím verbálních aktivit, lze 

k tomu samému využít i výtvarnou tvorbu, ta slouží jako další jazyk kognitivních dovedností. 

Výtvarný symbol může zachycovat konkrétní objekty i celé kategorie objektů podobně jako 

slova. Obrázek muže může představovat jak abstrakci muže jako takového, tak typ 

autoritativní postavy i např. postavu vlastního otce – to vše v závislosti na kontextu. Krom 

toho je vizuální jazyk vhodný pro pacienty, kteří mají problémy s řečí, vyjádřením se ve 

formě slov (Silver, 2008). 

Rawley Silver (2008) vytvořila Kresebný test kognitivních dovedností, v kterém se 

zaměřila na zkoumání míry emočního a kognitivního narušení, přičemž vycházela z 

Piagetových teorií. Součástí jsou 3 kresebné úkoly: 

 prediktivní kreslení – dítě má za úkol nakreslit hypotetickou situaci, jako např. 

nahnutou sklenici, v které je voda, je zkoumáno uvažování v horizontálním a 

vertikálním smyslu a sekvenční řazení 
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 kreslení na základě pozorování – hlavním kritériem je zde schopnost vnímat a vyjádřit 

prostorové vztahy – výška, šířka, hloubka, dítě má za úkol nakreslit tři různě velké 

válce a kámen 

 kreslení z imaginace – člověk si má vybrat z několika podnětových kreseb a propojit 

je ve svém obrázku do jednoho příběhu, je zde zkoumána schopnost selekce a 

slučování (jako dvě z hlavních složek tvořivého myšlení), schopnost znázorňovat a 

hodnotit se mohou i dvě volitelné položky – projekce a řeč 

Míra selekce určuje schopnost správně přiřadit objekty k sobě na základě jejich 

podobnosti podle Hornsbyho teorie tří úrovní – percepční (na základě vizuálních vlastností 

jako barva, tvar atd.), funkční (na základě stejného využití) a abstraktní (na základě 

abstraktních vlastností) (Hornsby podle Silver, 2008). 

Schopnost kombinovat je zkoumána na prostorových vztazích jednotlivých předmětů, 

např. nejnižší skóre proband získává, když dává jednotlivé objekty do souvislosti na základě 

jejich blízkosti. Schopností znázorňovat je zde myšlena kreativita, obrázky jsou posuzovány 

podle toho, jak využily předlohu – od prostého napodobování, přes změnu uspořádání 

předlohy až po originální pojetí (Silver, 2008). 

Dobrovolné hodnocení projekce emocí zkoumá, jaké asociace se váží k obrázku, 

přičemž slouží spíše jako doplňková informace o stavu dítěte. Podobně hodnocení řeči, v 

tomto případě popisku nebo popisu obrázku a míru konkrétnosti či abstrakce, není věnována 

taková pozornost, vzhledem k tomu, že test je určen i pro pacienty s poruchou řeči (Silver, 

2008). 
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II.  EMPIRICKÁ ČÁST 
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5 Kvalitativní výzkum 

5.1 Cíl výzkumu a formulace výzkumných otázek 

Téma rozhodování v tvořivém výtvarném procesu je v literatuře dosud nezpracované, či 

pouze vágně naznačené. Hlavním cílem je tedy lépe poznat a zmapovat tuto tématiku. Zajímá 

mě, co za rozhodování jedinec reflektuje, a jakým způsobem, během výtvarné aktivity a po 

jejím skončení. Krom tématu rozhodování je výzkum zaměřen i na samotný tvořivý proces, 

proto je dalším cílem zjistit, jaké další fenomény se v průběhu procesu vyskytují a podílejí se 

na něm a tyto fenomény popsat, neboť je klasické teorie rozhodování a tvořivého procesu 

nepostihují všechny. K dosažení těchto cílů jsme zformulovali následující výzkumné otázky:  

 

1. výzkumná otázka: 

Co a jakým způsobem lidé reflektují jako svá rozhodnutí během tvořivého 

výtvarného procesu? 

Zodpovězení této otázky nám umožní lépe pochopit rozhodovací proces v průběhu 

tvorby a udělat si představu, na základě čeho se lidé rozhodují, když si mají vybrat 

např. podnětovou matrici, materiál atd.  

2. výzkumná otázka 

Co a jakým způsobem lidé zpětně reflektují v rámci rozhodovacího procesu? 

Zodpovězení této otázky nám umožní zjistit, co lidé považují za zásadní rozhodovací 

problémy v tvořivém procesu. 

3. výzkumná otázka 

Jaké fenomény se podílejí na tvořivém výtvarném procesu za použití techniky 

scribbling? 
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Třetí otázka je zaměřená na jednotlivé jevy, které se v průběhu výtvarného tvořivého 

procesu objeví. Zodpovězením této otázky obohatíme znalost tvořivého procesu o 

další jevy, které se mohou podílet i na rozhodání. 

 

5.2 Popis použitých metod 

Vzhledem k povaze zkoumané problematiky a jejímu nedostatečnému popisu v odborné 

literatuře jsem zvolil kvalitativní metodu. Jelikož je mým cílem porozumět procesu 

rozhodování a dalším fenoménům v tvořivé aktivitě, odpovídá volba metody cílům tohoto 

výzkumu. 

Vzhledem k cílům výzkumu a jeho výzkumným otázkám jsem částečně vycházel 

z metodiky pro „zakotvenou teorii“, jejímiž autory jsou Strauss a Glaser. „Cílem výzkumu, 

který vychází ze strategie zakotvené teorie, je návrh teorie pro fenomény v určité situaci, na 

niž je zaměřena pozornost výzkumníka“ (Hendl, 2005, s. 125). Zkoumá se především jednání 

jedinců a procesy v dané situaci a prostředí, nachází uplatnění především v oblastech, které 

jsou málo či nedostatečně zmapované. Hlavním smyslem zakotvené teorie je objevování a 

vytváření nových teorií (Hendl, 2005). 

Zakotvená teorie vychází z několika předpokladů (Hendl, 2005, s. 128): 

 výzkumník má na počátku jen prvotní vágní koncepty 

 výzkumník studuje jednotlivé případy, sbírá data skrze pozorování, rozhovory a 

shromažďování dokumentů 

 v průběhu výzkumu průběžně zpracovává data 

 výzkumník dále vyhledává další případy procesem teoretického vzorkování 

 výzkumník provnává případy mezi sebou, testuje své poznatky a rozvíjí zachycení 

rozmanitosti jevů pomocí kategorií, identifikuje procesy, zdokonaluje kategorizační 

systémy a zobecňuje výzkumná tvrzení 

V první fázi jsem za účasti dalších dvou pomocníků provedl obsahovou analýzu dat 

získaných v rámci předvýzkumu. Obsahová analýza je „významná skupina metod, která se 

soustředí právě na rozbor (většinou) písemných sdělení“ (Ferjenčík, 2010). Obsahová analýza 

se týkala jak procesu tvorby (za účelem rozdělení celého procesu do procesuálních celků), tak 
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samotných přepisů rozhovorů, v které sloužila k označení kategorií pro otevřené kódování. 

Obsahová analýza rozhovorů proběhla ještě jednou po sběru dat hlavního výzkumu. 

Ke zpracování dat jsem použil otevřené kódování. Během otevřeného kódování se v 

textu lokalizují dílčí témata a přiřazuje se jim označení. Společně s poznatky z terénních 

poznámek se postupně málo abstraktní témata zobecňují na více abstraktní (Hendl, 2005). 

 

5.2.1 Etika výzkumu 

V rámci tohoto výzkumu byla dodržena pravidla výzkumné etiky. Respondentům byla 

zaručena anonymita a důvěrnost. Ve výzkumu nejsou uvedena jména respondentů, data od 

každého respondenta byla zpracována pod jeho kódovým označením (viz kapitola 

„charakteristiky respondentů“), je tak zabráněno případnému rozpoznání probanda. 

Z důvodu zachování anonymity jsem se rozhodl nezveřejnit nahrané videozáznamy a 

ponechat je pouze ke zpracování pozorování do záznamu rozhovoru, o čemž byli všichni 

respondenti informováni předem. Dalším důvodem byla také projektivní část reflexe, při které 

respondenti zmiňovali často osobní témata. Také jsem chtěl zabránit, aby se respondenti 

necítili ohroženi a neovlivnilo to jejich tvořivý proces. 

Respondenti si byli vědomi toho, že rozhovor a videozáznam slouží k výzkumným 

účelům. Respondenti se účastnili výzkumu dobrovolně a bez nároku na odměnu. Dopředu byli 

informováni o účelu i obsahu kvalitativního výzkumu, kterého se účastní. Dále byli 

informováni o způsobu zpracování citlivých údajů, o přístupu osob k hlasovým a video 

nahrávkám (výzkumník, vedoucí, konzultant) a o přístupu širší odborné veřejnosti                  

k anonymizovaným datům v rámci nahlížení do diplomové práce. Každý respondent podepsal 

informovaný souhlas, jehož vzor můžete nalézt v příloze č. 1. 

 

5.2.2 Tvorba podnětových matric scribbling 

Jako podnětový materiál pro kreativní aktivitu byla použita technika scribbling. Aby 

se zabránilo zapojení prekognice a tvorby prekonceptu již během samotné tvorby scribblingu 

probandem, byly tyto podnětové matrice připraveny před započetím výzkumu. K vyřazení 

vědomého i nevědomého ovlivnění výzkumníkem při vzniku podnětových matric byly 

použity kresby jedné tříleté dívky, které byly k tomuto účelu zapůjčeny. Z celkového počtu   

20 kreseb bylo vybráno 5 vyhovujících. Kritériem pro výběr vhodného obrázku byla jeho 
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nekonkrétnost, tedy aby se jednalo o smysluprostý obrázek „čmáranice“. Těchto vybraných    

5 obrázků bylo pomocí kopírovacího přístroje dále zvětšeno, namnoženo a otáčením a 

kombinovaným překrýváním přes sebe spojováno do nových obrázků. Z takto vyhotovených 

scribblingů jsem vybral 3 reprezentativní, které i nadále splňovaly kritérium. Dalším kritériem 

byla jejich vzájemná podobnost s dostatečnými rozdíly v celkové hustotě čar. 

V další fázi byly podnětové matrice vyzkoušeny na malém vzorku lidí (n=3), aby byla 

potvrzena jejich funkčnost jako podnětové pole, především dostatek podnětových čar, 

dostatečná viditelnost linek, neurčitost kresby a neexistence jasných konkrétních tvarů, aby se 

zamezilo nízké diverzitě odpovědí. Na základě nových zkušeností jsem vytáhl původní kresbu 

silnější linkou, aby se zabránilo ovlivňování vlivem různé výraznosti linek. 

Takto vyhotovené podnětové matrice byly na zadní straně označeny čísly 1, 2, 3, v 

tomto pořadí je měl i respondent před sebou na výběr. Pořadí bylo fixní, u jednotlivých 

respondentů se neměnilo (viz. Příloha č. 2). 

 

5.2.3 Výzkumný soubor 

Tento výzkum je zaměřený na obecné procesy rozhodování v tvořivé aktivitě a další 

fenomény vážící se k tvořivému procesu, proto byla stanovena následující kritéria pro volbu 

výzkumného vzorku. Respondent měl být muž nebo žena ve věku 18 – 50 let bez diagnózy v 

oblasti duševních poruch. Dalším kritériem bylo minimální dosažené vzdělání, které bylo 

ustanoveno na střední školu s maturitou z důvodu předpokladu dostatečné intelektové a 

kognitivní vybavenosti, aby mohl dotyčný respondent reflektovat své mentální procesy.         

V celkovém výzkumném vzorku jsem se snažil o genderovou vyváženost, proto měl být počet 

žen a mužů stejný. Dalším kritériem bylo věkové vyvážení v rámci uvedeného věkového 

rozmezí a zároveň mezi skupinami muži – ženy. Samostatným požadvkem, který hrál určitou 

roli při výběru respondentů, bylo i povolání, neboť jsem usiloval o diverzitu v rámci profesí. 

Oslovení potenciálních respondentů probíhalo metodou sněhové koule v širším okolí 

výzkumníka. V rámci shánění participantů jsem se dotazoval přátel a kolegů, kteří se dále 

dotazovali osob ve svém okolí. Zajišťování výzkumného souboru ovlivnila určená kritéria, 

sháněli se takoví jedinci, kteří by doplnili soubor svými odlišnými charakteristikami. 

Celkově se podařilo sehnat 16 lidí, 8 mužů a 8 žen, kteří splňovali kritéria jednotlivců 

i celého vzorku. Byl s nimi proveden rozhovor nad scribblingem. Průběh byl nahrán na 
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diktafon a natočen na videokameru. 2 lidé byli z výzkumu vyloučeni, neboť před setkáním 

požili marihuanu, k čemuž se přiznali po skončení nahrávání. 

 

5.2.4 Charakteristiky respondentů 

V tabulce č. 1 uvádím věkovou charakteristiku výzkumného souboru a v tabulce č. 2 bližší 

údaje o každém respondentovi.  

 

Tab.č.1 

Průměrný věk souboru 34,1 

Průměrný věk mužů 35,1 

Průměrný věk žen 33 

Minimální věk 20 

 

Pro zachování anonymity byl každému respondentovi přidělen kód následujícím 

způsobem: 

 muži mají počáteční písmeno M, následuje jejich věk (např. M21 = devětadvacetiletý 

letý muž) 

 ženy mají počáteční písmeno Ž, následuje jejich věk (např. Ž20 = dvacetiletá dívka) 

 

 Pro doplnění výzkumného vzorku a z důvodu vysoké informační hodnoty byla do 

hlavní části výzkumu a zpracování dat přeřazena respondentka Ž38 z předvýzkumu 
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Tab.č.2 

kód pohlaví věk vzdělání profese 

M21 muž 21 SŠ s mat. web master 

M29 muž 29 VŠ právník 

M33 muž 33 VŠ IT manager 

M35 muž 35 SŠ s mat. grafik 

M41 muž 41 VOŠ úvěrový pracovník 

M43 muž 43 SŠ s mat. terapeut 

M44 muž 44 VŠ sociální pracovník 

Ž20 žena 20 SŠ s mat. administrativní pracovnice 

Ž28 žena 28 VŠ asistentka manažera 

Ž29 žena 29 VŠ doktorka 

Ž33 žena 33 SŠ s mat. učitelka v MŠ 

Ž38 žena 38 SOŠ s mat. zdravotní sestra 

Ž40 žena 40 SŠ s mat. dispečerka 

Ž43 žena 43 SŠ s mat. účetní 

 

5.3 Sběr dat a jejich zpracování 

5.3.1 Popis sběru dat 

Rozhovory probíhaly od listopadu do ledna 2015/2016. V průběhu těchto měsíců byly 

také pořizovány doslovné přepisy jednotlivých rozhovorů doplněné o pozorávání na základě 

pořízeného videozáznamu (viz. přiložené CD). Účastníci byli buď osloveni mnou, nebo 

prostředníkem. S každým respondentem jsme si po představení výzkumu domluvili termín a 

místo setkání. 

 Rozhovory probíhaly buď na místě mého pracoviště, to jest v arteterapeutickém 

ateliéru, nebo u respondentů doma, v jednom případě se rozhovor konal v místě pracoviště 
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respondenta v konferenční místnosti. Kritériem pro místo setkání bylo soukromí a dostatek 

prostoru pro kameru a stativ. 

 Setkání probíhalo tak, že po úvodních informacích k účelu výzkumu, nakládání dat, 

dobrovolnosti a anonymitě, podepsal respondent informovaný souhlas (Příloha č. 1). Nikdo 

z výzkumu neodstoupil, informovaný souhlas podepsali všichni respondenti. Dále bylo 

potřeba připravit místo pro výtvarnou aktivitu, aby mohl respondent pohodlně sedět, mít 

dostatek místa pro papíry a výtvarné potřeby. Vzhledem k prostorové náročnosti nebylo 

bohužel možno vždy zajistit dokonalé podmínky osvětlení. 

 Na stůl na místo, kde měl respondent sedět, byly připraveny tři podnětové matrice 

scribblingu dle daného pořadí (Příloha č. 4) a tři různé výtvarné pomůcky (fixy, pastelky, 

voskovky), jejichž pořadí se taktéž neměnilo. Jak matrice, tak pomůcky sloužily v první fázi k 

nuceným volbám v rámci rozhodovacího procesu. 

 Dále byl připraven diktafon k nahrávání rozhovoru, obvykle byl položený na stole 

mimo hlavní prostor pro scribbling. Do prostoru místnosti byla umístěna kamera na stativu 

tak, aby snímala respondenta a scribblingovou matrici. Nastavení kamery obvykle proběhlo 

až po usednutí respondenta na své místo. Po tuto dobu již měl možnost prohlédnout si 

jednotlivé matrice. 

 Po nastavení záznamových zařízení byla tato zařízení spuštěna, aby nahrávala 

rozhovor a jeho průběh. Dále proběhla výtvarná aktivita a rozhovor tak, jak jsou popsány 

v následující kapitole. Po skončení oficiálního rozhovoru byla obvykle ještě možnost 

s respondenty krátce mluvit o jejich pocitech a odpovědět jim na případné otázky. 

 

5.3.2 Proces tvorby a osnova rozhovoru 

Na základě obsahové analýzy dat z předvýzkumu jsem stanovil procesuální celky 

tvořivého procesu techniky. Celky vycházejí ze specifik tvorby v dané chvíli a také z otázek 

polostrukturovaného rozhovoru. Proces tvorby je rozdělen následovně: 

 Procesuální celek A 

Začátek tvořivého procesu, kdy je respondent postaven před nucenou volbu A1 (výběr 

jedné ze tří podnětových matric scribblingu) a volbu A2 (výběr jedné ze tří výtvarných 

pomůcek – fixy, pastelky, voskovky), do tohoto celku je zařazena i přirozená volba A3 

(začátek kreslení, kdy se respondent rozhoduje, v kterém místě má začít). 
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 Procesuální celek B 

Samotná tvorba obrázku na základě podnětové matrice. Objevuje se zde například 

dobrovolná volba výběru barvy, průběh záleží na jedinci samotném, může například 

samovolně komentovat průběh své tvorby, případné otázky výzkumníka závisí na průběhu 

tvorby. 

 Procesuální celek C 

V této fázi respondent ukončuje tvorbu, což je rámováno rozhodnutím pro ukončení 

kreslení 

 Procesuální celek D 

V této fázi je respondent nucen ke zpětné reflexi důležitých momentů, které měly vliv na 

jeho výsledný obrázek 

 Procesuální celek E 

Poslední část rozhovoru, respondent  je naváděn k projektivní relfexi skrze otázky popisu 

obrázku, myšlenek nad hotovým výtvorem, návrhy por název atd. 

 

Polostrukturovaný rozhovor do určité míry situačně reaguje na průběh výtvarné 

aktivity dotyčného probanda. Průběh procesu tvorby žádal od výzkumníka plné soustředění, 

aby mohl včas reagovat na vzniklé situace či zajímavé momenty ve tvorbě. Zároveň celou 

tvorbu rámuje (zadání) a v případě posledních dvou procesuálních celků i uměle rozděluje 

proces pro účely výzkumu.  

Otázky byly koncipované tak, aby nebyly uvozené „proč“, ale pomocí jiných 

ekvivalentů, neboť podle citu by mohla být otázka „proč?“ vnímána útočněji než ostatní 

alternativy jako „čím to?“ nebo „co bylo tím impulsem?“.  

Následuje osnova polostrukturovaného rozhovoru na základě procesuálních celků: 

 

A – začátek tvorby 

Zadání: Před sebou máte 3 obrázky čar. Za chvíli vás poprosím, abyste si  z nich jeden 

vybral/a a následně v nich našel/la konkrétní tvary či objekty, které budete vytahovat pomocí 

barev, které máte před sebou. V průběhu tvorby můžete dokreslovat detaily, ale poprosím vás, 

abyste se co nejvěrněji držel/a čar, které jsou na papíře. Během tvoření vás několikrát 
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zastavím a položím několik otázek. Poprosím, abyste na ně zkusil co nejupřímněji odpovědět. 

Nyní si můžete vybrat obrázek. 

 Zadání je koncipováno tak, aby poskytovalo respondentovi jistou míru svobody, jak 

k tvorbě přistoupí. Schválně není sděleno, jakým způsobem má tvary či objekty vytáhnout 

(vybarvit, obkreslit), ani jaký typ tvarů či objektů má hledat. 

 V průběhu sběru dat bylo zadání lehce pozměněno a přidány „objekty“ ke tvarům, 

neboť se zdálo, že někteří respondenti chápou tvar jako základní geometrický tvar nebo 

jakýkoliv tvar bez jasného smyslu. 

 Součástí zadání je i pobídka k prvnímu rozhodnutí – nucená volba podnětové matrice 

A1. Po jejím vybrání následovala otázka: Čím to, že jste si vybral/a právě tento? Následně 

respondent reflektuje své rozhodnutí. 

 Ve fázi po zadání je často u respondentů cítit nejistota, co mají vlastně dělat. Sami 

kladou otázky, přičemž je úkolem výzkumníka odpovídat obecně či vyhýbavě, aby je 

nenaváděl. 

 Ohledně výběru výtvarné pomůcky – volba A2, není respondent pobízen, pobídka je 

již obsažena v původním zadání. Po výběru pomůcky následuje otázka na důvod výběru právě 

tohoto materiálu formou: Čím to, že jste vzal/a fixu/pastelku/voskovku do ruky?  Tato forma 

otázky nejenže zahrnuje volbu výtvarné pomůcky, ale i případné další motivy k rozhodnutí 

(např. již vidí nějaký objekt). 

 Poté, co začne kreslit, je dotázán na důvod, proč začal právě na tomto konkrétním 

místě – přirozená volba A3: Co bylo tím důvodem, že jste začal/a vytahovat právě tady? 

Následuje tvorba a procesuální část B. 

 

B – samotná tvorba 

Rozhovor v této části je odvislý od situací, které nastanou. V případě, že respondent 

změní barvu, nebo dokonce výtvarnou pomůcku, je dotázán na důvod takového činu, např.: 

Co bylo tím impulsem, že jste změnil/a barvu? V případě, že respondent dlouze tvoří či hledí 

na obrázek, aniž by něco říkal, je pobídnut otázkou: Co vás napdá, když vytahujete tento tvar? 

Nebo Co vás napadá, když se díváte na svůj obrázek?  
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C – dokončení obrázku 

Jelikož vnímám ukončení tvořivého procesu jako důležitý moment, je mu vyhrazena 

samostatná procesuální část. Respondent je dotázán na důvod ukončení: Co bylo tím 

důvodem, že jste se rozhodl/a, že je to hotové? Po vysvětlení jsem se pro jistotu ujistil 

otázkou: Můžeme nyní tedy považovat tento obrázek za hotový? Jedná se o formální ukončení 

samotné tvorby. 

 

D – zpětná reflexe 

Respondent je požádán následujícím způsobem: Nyní si projdeme celou tvorbu od 

výběru ze tří obrázků až po dokončení. Chtěl bych, abyste si vzpomněl/a na důležité momenty, 

které vás posunuly ve tvorbě dál a zkusil/a mi je popsat. V zadání je připomínka výběru 

matrice, ale zadání je koncipované tak, aby rámovalo celý proces tvorby a pomohlo 

připomenout respondentovi jednotlivé události v čase. 

Poté, co respondent vyjmenuje jednotlivé momenty, je pobídnut k doplnění: Napadá 

vás ještě nějaký důležitý moment?  

 

E – projektivní reflexe 

 Tato část nemá pevnou strukturu, v průběhu výzkumu se také otázky drobně 

pozměňovaly, některé i přidávaly. Obvykle otázky cílily na výtvor, jeho charakteristiky, 

význam v životě respondenta atd. Častá byla otázka: Co vás napadá, když se teď díváte na 

svůj obrázek? Což může být vnímáno jako pobídka k hodnocení, zároveň ale i k projekci. 

Respondenti také byli pobídnuti k tvorbě názvu pro svůj obrázek. 

 

5.3.3 Přepis rozhovorů a zpracování videozáznamu 

Každý rozhovor byl nahrán na diktafon a natočen videokamerou. Videozáznam sloužil 

jednak k zachycení procesu tvorby, druhak k případnému doplnění audiozáznamu, pokud byl 

například z důvodu ruchu špatně slyšitelný. 

Z nahrávek byl pořízen textový záznam úplné transkripce, včetně nespisovné češtiny. 

Z videozáznamu byl do každého rozhovoru pořízen stručný popis procesu tvorby, obvykle se 

vztahující pouze na procesní celky A, B a C. Transkribované rozhovory jsou k dispozici na 

přiloženém CD. 
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Ke každému respondentovi byl také pořízen záznam průběhu tvorby na ofoceném 

scribblingu doplněném čísly o chronologický sled vytažených objektů či tvarů, který je 

k nalezení v příloze (příloha č. 3) 

 

5.3.4 Zpracování za použití zvolených metod 

Pořízené rozhovory rozhovorů byly podrobeny obsahové analýze za účelem 

ustanovení důležitých kategorií a následně kódovány pomocí otevřeného kódování (viz výše), 

kterým byla analyzována dílčí slova, slovní spojení i celé věty. Při analýzách byly použity i 

poznámky z průběhu rozhovorů. 

 

5.3.5 Reliabilita, validita, triangulace 

Pro zajištění reliability bylo splněno několik požadavků. Především to jsou data 

z audio a videonahrávek, která byla transkribována. Spolehlivost zaručuje i konzistence 

v kódování, data byla opětovně procházena a analyzována. 

Co se validity týče, tedy platnosti a pravdivosti výzkumu, byla zajištěna pečlivým 

výběrem výzkumného souboru, který byl genderově i věkově vyvážený. Pravdivost dokládají 

i přímé citace z textu, které dokládají reflexi a prožívání respondentů. 

Ke zvýšení validity byla použita tzv. triangulace, číž se rozumí kombinace různých 

metod, výzkumníků atd. (Hendl, 2008). V případě tohoto výzkumu byla použita triangulace 

výzkumníků (posuzovatelů), kteří společně provedli obsahovou analýzu a určili jednotlivé 

kategorie pro otevřené kódování. 
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5.4 Analýza rozhovorů 

 

Následují zpracovaná data získaná obsahovou analýzou a otevřeným kódováním. Data 

byla převedena do tabulek s přímými citacemi respondentů označenými kódy. Každá tabulka 

je komentovaná pro lepší pochopení výsledků. 

 

5.4.1 A – začátek tvořivého procesu 

 

A1 – výběr podnětové matrice (Tab. č. 3) 

Důvody pro výběr podnětové matrice se dají zobecnit do dvou kategorií, kterými jsou 

konkrétní tvar a podnětová matrice. 

 Konkrétním tvarem se myslí situace, kdy respondent spatřil v podnětové matrici tvar, 

který ho zaujal dostatečně na to, aby zvolil dotyčnou matrici. Jednotlivé odpovědi se dají 

rozdělit na jednotlivé podkategorie obecné označení (myšleno jakýkoliv výraz pro konkrétní 

tvar) a určité označení, kterým respondent dával jasně najevo, že v matrici vidí reprezentaci 

existujícího objektu. 

 Druhá kategorie důvodů pro výběr jedné ze tří matric, je charakteristika matrice 

samotné. Kritériem pro výběr se tu stává hustota čar, umístění matrice v prostoru, případně 

estetická hlediska a pocit odlišnosti, jinakosti dané matrice. 

 

Tab. č. 3 

A1 – výběr podnětové matrice 

konkrétní tvar 

obecné označení 

M33 „konkrétní tvar“ 

3 M41 „konkrétní tvar“ 

Ž38 „tři tvary“ 

určité označení 

M43 „iglú“ 

4 M44 „nějaký obličej“ 

Ž28 „vajíčko a ucho“ 
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Ž33 „hodně hvězdiček“ 

podnětová matrice 

umístění matrice 

M21 „byl nejblíž“ 

3 Ž38 „jeden z kraje“ 

Ž40 „na začátku“ 

hustota čar 

Ž20 „nejvíc prostoru“ 

3 Ž29 „nejhustší/nejřidší“ 

Ž43 „nejvíc čar“ 

estetika M35 „kompozičně nejvyváženější 1 

odlišnost M43 „nějakej otočenej“ 1 

 

 

A2 – výběr výtvarného materiálu (Tab. č. 4) 

Ve volbě A2 se měli respondenti rozhodnout mezi třemi různými výtvarnými 

materiály – fixy, pastelky a voskovky. Každý z materiálů má svá specifika a díky tomu 

přináší jiné výhody či nevýhody. 

 Zajímavé je, že na rozdíl od výběru matrice, která pro respondenty byla nová a 

neznámá, objevuje se u výběru materiálu mnohem větší variabilita důvodů výběru. Ukazuje se 

zde minulá zkušenost, která pomáhá při výběru, i určité antipatie k méně oblíbeným 

prostředkům. Ještě častěji se však objevují odkazy na kvalitu materiálu. Hodnocení a výběr na 

základě kvalit daného materiálu se jeví jako racionálnější. 

Pozitivní hodnocení se týkala materiálu, který si respondent vybral, negativní 

hodnocení naopak získávaly v průběhu argumentace (nevyžádané)  odmítnuté materiály. Pro 

zajímavost uvádím i tabulku zmiňovaných výhod/nevýhod jednotlivých materiálů (Tab. č. 5). 

Do pozitvního výběru byly pro zjednodušení zařazeny i neutrální odpověď M21 „jsem 

náhodně asi vzal“ a odpověd Ž28 „Že jsem vzala voskovku do ruky? No když to mám 

obkreslovat, tak potřebuju něco, čím to obkreslit.“ – u obou je zřejmá neochota či 

neschopnost reflexe svého rozhodnutí, v případě Ž28 šlo dle pozorování spíš o odpověď ve 

stylu Chytré Horákyně. 
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Tab. č. 4 

A2 – výběr materiálu 
p

o
zi

ti
v
n

í 

kvalita materiálu 

výraznost barev 

 

 

 

M33 „nejlépe zvýrazní“ 

4 

M41 „nejvýraznější“ 

M41 „pořádně vidět“ 

M44 „plný barvy“ 

síla linky 

 

M44 „větší záběr“ 

2 
Ž29 „tenká i tlustá čára“ 

náročnost M35 „snadnost a rychlost“ 1 

výhody použití 

 

 

M44 „nejlíp kreslí“ 

3 M29 „nejpříjemnější na barvení“ 

M35 „nejlíp funguje“ 

estetika M29 „vypadá hezky“ 1 

strategie použití 

 

 

M33 „menší riziko přetáhnutí“ 

3 Ž29 „můžu různě přitlačit“ 

Ž43 postupné zesilování linky 

osobní vztah 

pozitivní 

zkušenost 

 

M41 z dětství 

2 

Ž40 z dětství 

sympatie 

 

Ž20 „pastelku mám ráda“ 

2 

Ž40 „mám ráda dřevo, ten tvar“ 

bez vědomého úmyslu náhodnost M21 „jsem náhodně asi vzal“ 1 

účel použití podstata 
Ž28 „na obtažení něco k 

obtažení“ 
1 

n e g a ti v n í kvalita materiálu kvalita linky Ž33 tlustá linka 2 
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 M29 „přerušovaná linka“ 

míra tlaku 

 

Ž33 „hodně tlačit“ 

2 

M35 „musí se víc tlačit“ 

barva M29 „rozpité barvy“ 1 

možnost opravy 

Ž43 „nevratnost“ 

2 
Ž29 „definitivní“ 

osobní vztah antipatie Ž29 „nesympatický“ 1 

 

 

Tab.č.5 

A2 – provnávání při výběru materiálu 

 pastelky fixy voskovky 

Ž33 vyšší tlak  tlustá 

M29  rozpité přerušovaná linka 

Ž29 různá míra tlaku = tenká i tlustá 

linka 

definitivní 

(nevratnost) 

nesympatická 

Ž43  nevratná postupné zesilování 

linky 

 

 

A3 – důvod prvního tahu (Tab. č. 6) 

V odpovědích na otázku ohledně prvního tahu se respondenti dělí na dvě skupiny – 

jedna jde po umístění v matrici, druhá sleduje konkrétní tvar. Zajímavá je odpověď od Ž28, 

která si vybrala barvu a teprve pak k ní hledala vhodný tvar, mohla tedy začít kreslit až ve 

chvíli, kdy ho našla. Vzhledem k její odpovědi na předchozí otázku šlo o překvapivý jev. 

Ž40 vysvětluje, že se potřebuje v obrázku někde ukotvit. V jejím postupu je znát 

nejistota vstříc zmatenosti předlohy a potřeba pevného bodu. 
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Tab. č. 6 

A3 – důvod prvního tahu 

tvar  

konkrétní tvar 

M29 „kříž“ 

6 

M41 „iglú“ 

M44 „nějaký tvar“ (obličej) 

Ž20 „trojúhelníky“ 

Ž38 „trojúhelníky“ 

Ž40 „trojúhelník“ 

první tvar 
M33 „zaujal v první chvíli“ 

2 

Ž29 první, který viděla – dva druhy 

viditelnost tvaru 

Ž33 „nejviditelnější hvězdička“ 

2 
M35 „nejsnadnějc vidět“ 

dle barvy Ž28 adekvátnost tvaru k vybrané barvě 1 

umístění v matrici 

určité M21 „začal jsem nějak uprostřed“ 1 

neurčité Ž40 „potřebovala jsem se ukotvit“ 1 

 

5.4.2 B – tvorba obrázku 

 

B – změna barvy (Tab. č. 7) 

Při rozhodování o změně barvy se projevovaly praktické volby typu potřeby odlišit 

jednotlivé objekty od sebe, či udržet barevnost stejných objektů (kategorie „vůči tvaru“). Do 

rozhodování zasahovaly i vnější okolnosti, případně neschopnost či neochota reflexe 

v případě nekonkrétnosti (M21). Zajímavou je kategorie „vůči celku“, která spojuje 

respondenty s podobným přístupem k matrici – ryze estetickým.  

 

 

 



 

80 

 

Tab. č. 7 

B - změna barvy 

vůči tvaru 

adekvátnost k tvaru 

M29 „barvy vhodný k tvarům“ 

6 

M43 „aby byly obě stejný“ 

Ž29 voda - modrá 

Ž28 modré vajíčko, šedivá hora 

Ž33 hvězdičky vždy stejnou barvou 

Ž38 hnědý králík, zelená ryba atd. 

odlišení tvarů 

M21 „nakreslit z toho nějakej tvar“ 

5 

M33 „kvůli rozpoznatelnosti“ 

M44 „chtěl jsem to oddělit“ 

Ž29 „abych to plasticky odlišila“ 

Ž33 „je to jinej tvar“ 

zvýraznění Ž33 „Aby to bylo výraznější, víc vidět“ 1 

vůči celku 

estetika 

M35 „sladit, aby se to doplňovalo“ 

2 
Ž43 „aby to bylo hezký“ 

barevnost 
M43 „aby to bylo pestřejší“ 

2 

M29 „aby to nebylo fádní“ 

vůči sobě 

sympatie Ž43 „barvy, který se mi líbí, mám ráda“ 1 

emoce 
Ž43 „aby jim to nebylo líto“ „by mi bylo 

líto“ 
1 

jiné 

okolnosti 

Ž28 „v nabídce nebyla ta správná barva“ 

3 
Ž38 „mám zlomenou tuhu“ 

Ž43 „tmavší barvu na zabarvení“ 

(přetáhnutí) 

náhodnost M44 „vzal jsem náhodně zelenou“ 1 
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B - Fenomén opačného výběru: 

Jak bylo ukázáno již u výběru barev, v průběhu tvorby se vyskytuje zajímavý fenomén 

opačného výběru, kdy si jedinec vybere nejdříve barvu a potom hledá tvar, který by barvě 

odpovídal. Jedná se o zdánlivě iracionální rozhodnutí u respondentů Ž28 a M29.  

M29 popsal svou strategii ve zpětné reflexi, vzhledem k odstupu nelze tedy s jistotou 

říci, že jde o platné tvrzení: „Koukal jsem teda na barvy, který se mi líběj, který bych tam dal. 

Tak mám rád zelenou, tak jsem tam udělal jako že nějaký rostliny.“ K této strategii se ale 

uchýlil, na rozdíl od Ž28, až ve chvíli, kdy měl hlavní koncept obrázku hotový a hledal 

způsoby, jak ho dotvořit. 

 

B – strategie zpracování (Tab. č. 8) 

V průběhu procesuálního celku B se ukázaly různé strategie, s kterými lidé 

přistupovali ke scribblingu. Většina lidí zůstává u jedné strategie vyplňování, jen málo 

jedinců kombinuje postupy. Následují příklady zdůvodnění různých strategií: 

M33 (na možnost vybarvování objektů) - „By se tím eliminovaly další možnosti“ 

Vybarvováním ploch by si tedy ztížil hledání dalších tvarů, čelil by omezení výběru. Zvolil 

strategii vytažením, jednotlivé objekty obtahoval pouze linkou. 

M35 (v etapě D) - „...když člověk hnedka zaplácá velkou plochu a pak už se nemůže 

vrátit bez toho, aniž by to nějak celý naboural, překrýval.“ Vyřešil to vybarvováním menších 

ploch, s kterými se dá dále pracovat, ale neomezují v postupném procesu narůstajícího 

zpracování. 

Ž38 – Nejdříve vybarvovala plochy, to se však ukázalo jako problematické, když 

narazila na objekt, který se překrýval s dřívějším, a musela se rozhodnout, jakým způsobem 

tuto situaci vyřeší. Na jedné straně je možnost vzdát se nově nalezeného objektu ve prospěch 

původního, na druhé straně se nabízí změna strategie elaborace obrázku, tak jako v tomto 

případě. „Tak to bych nechtěla překrejvat... Protože bych tady už pak míchala dvě barvy. Já 

bych ho vybarvila hnědou, ale to bych to překreslila i přes obličej, co už jsem tady 

vybarvila.... A nebo bych ho mohla jenom vytáhnout.“ 
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Tab. č. 8 

B – strategie zpracování 

strategie probandi celkem 

Vytažením (obrysy) M33, M41, M43, Ž28, Ž33 5 

Vybarvením (plochy) M21, M35, M44, Ž20, Ž40, Ž43 6 

Kombinací (obrysy i plochy) M29, Ž29, Ž38 3 

 

B – nevytažený tvar 

V průběhu tvorby se u některých respondentů objevilo zaujetí nekonkrétním tvarem, 

který se však rozhodli ignorovat. 

Ž28 - „Ještě mě tady tak láká tenhleten tvar, ale nevím, co to je.“ 

Ž38 – „Tady bych mohla vidět i srdce, ale to už se mi nechce malovat přes to..“ „Teď 

už tady vidím jen nekonkrétní tvary, který by mohly být zajímavý, třeba takový proužky, které 

by mohly být barevné, ale přesně nevím, co by to znamenalo.“ 

 

B – nevhodné čáry (koncept x čáry) 

U některých jedinců nastala situace, kdy jimi sledovaný tvar neměl dostatečné 

opodstatnění v podnětové matrici a oni se museli vyrovnat s nemožností dokončit tvar v rámci 

předkreslených linek. Až na M33 našli všichni náhradní řešení a ve svém obrázku 

pokračovali. 

M29 - „Teď mi připadá, že jsem si dopředu vybral něco, co budu kreslit, a nehodí se 

mi k tomu ty čáry. Ale když se chce, tak všechno jde.“ 

M33 - „Tady asi není kam pokračovat, tak to dokončovat nebudu.“ 

M44 – „..jestli to má nějaký klobouk, tak to z těch čar prostě neudělám.“ „Nějak mi 

tady nejdou ty ruce, je tady málo těch čar.“ 

Ž43 - „No mně se ty čáry nehodí ale takhle. Tak já ji udělám obráceně.“ 
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B – fenomén protrahovaného konce 

Jedná se o fenomén ke konci etapy B, kdy jedinec zdánlivě končí a projevuje své 

rozhodnutí tvorbu zastavit, ale přes své prohlášení či jednání dále hledá tvary. Takové 

chování lze vypozorovat především u těch, kteří jsou zaměřeni výkonově, tedy snaží se najít 

co nejvíce tvarů, ale za cenu nízké elaborace. Manifestovat se tu může neochota opustit 

podnětovou matrici jako výkonnostní měřítko či nerozhodnost, kdy tvorbu ukončit. 

M33 po dotazu na konec - „Já nevím, jestli bych tady ještě snažil něco vykoukat, ale 

moje asociace asi začínají končit.“ Po tomto prohlášení dál pokračuje v hledání. 

Ž28 - „Mně to stačí asi takhle.“ - „Ne, ne, ještě ne, ještě jsem tady našla...“ Ž28 takto 

pokračuje dál a najde ještě další dva tvary. 

Ž33 - „Ještě to mám hledat, nebo...?“ - „Nevím, třeba bych tam ještě něco našla, ale 

myslím, že to můžem...(ukončit)“ Po tomto prohlášení, které nedokončí, dál pokračuje 

v hledání tvarů.  

Ž38 - „Ale momentálně v tom už nic nevidím, protože mám pocit, že ten papír mám 

docela zaplněnej.“ Následuje vytažení dalších dvou tvarů. 

 

B – obranné mechanismy 

Poměrně častý je výskyt self-handicapu jako obranného mechanismu, kdy se 

respondent uchýlí k této formě převrácené formě obhajoby: 

M33 - „Moje (…) schopnost vyjádřit se v obrazech není úplně nejlepší“ 

Ž20 - „No já jsem celkově hodně nervózní člověk... Z toho, že se na mě díváte.“ 

Ž29 - „Myslím, že uměleckou hodnotu tomu už asi moc nepřidám.“ 

Ž43 - „Teď jsem přetáhla. Ale to nevadí. To tady opravím.“ „Teď zjistíte, jak jsem to 

ze začátku dělala precizně a teď jak už to flákám. Ba ne, neflákám.“ „Si musím říkat, co to je, 

aby to každý poznal.“ „Vy se vůbec nebojíte, to jenom já..“ 

 

B (C) – Fenomén „Návrat k prvnímu konceptu“ 

Během tohoto fenoménu se respondent vrací buď tématicky (motivem) nebo fakticky 

(znovuvytažením) k prvnímu konceptu/motivu/tvaru těsně předtím, než ukončí tvorbu. Zdá se 

to být speciální případ tzv. cyklické elaborace (Šípek, 2010): 
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Ž33 – hvězdička – poslední nakreslený tvar je totožný s prvním 

M41 – na závěr jedním tahem znovu obkreslí nos, který byl zároveň 1. tvar 

M35 – první a poslední tvar je trojúhelník 

M29 – (částečně) před koncem se vrací ke kříži a keřům, které znovu dovybarvuje, 

pak ještě udělá plochu vitráže 

 

5.4.3 C – ukončení tvorby 

 

(Tab.č.9) Důvody ukončení tvorby manifestují cíle, které si jednotliví probandi 

vytyčili, a kritéria, kterými se řídili. První skupina „spokojenost s výsledkem“, se v této 

situaci řídí svými estetickými pocity. Další skupina splnila svůj osobní cíl, jakkoliv velký 

nebo malý byl. U řady z nich byl spíše skromný (viz příloha). Dva probandi spojili důvod 

ukončení tvorby se zadáním scribblingu, ať už jeho splněním, nebo naopak vyhýbáním se 

jeho nesplnění. 

 Poměrně početná skupina odůvodnila své rozhodnutí skončit výtvarnou aktivitu 

vyčerpáním motivů. I zde lze vysledovat dílčí kritéria či cíle – např. originalita, snaha najít 

všechny trojúhelníky atd. 

 Poslední skupina udala jako důvod svou averzi k překrývání, lze to chápat jako snahu 

o „čistotu“ výsledku, nebo o zachování integrity tvaru. 

 

 

Tab.č.9 

C – důvod k ukončení 

spokojenost 

M44 „docela se mi to líbí“ 

3 Ž29 „jsem s tím spokojená“ 

Ž43 „už se mi to tak líbí“ 

dosažení osobního cíle 

M21 „viděla jsem tam obrysy – oči, pusu...“ 

4 

M35 „už není co dodat“ 

M43 „našel jsem ten obličej“ 

Ž40 „chtěla jsem obličej, základ tam je“ 
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splnění zadání 

M44 „bych se nedržel těch čar“ 

2 
Ž43 „splnila jsem zadání“ 

vyčerpání motivů 

M21 „nevím, co bych nakreslil“ 

7 

M33 „nevylézá na mě výrazný tvar“ 

M41 „nenacházím žádný výrazný tvar“ 

M44 „nic jiného nevidím“ 

Ž20 „nevidím trojúhelníky“ 

Ž28 „nevidím nic zajímavého, konkrétního“ 

Ž33 „nevím, jestli bych vymyslela něco nového“ 

odpor k překrývání 

M41 „už by se mi to překrývalo“ 

3 
Ž33 „začíná se to překrývat“ 

Ž38 „zaplněný, nechce se mi to překreslovat, 

přeplácaný“ 

 

 

5.4.4 D – zpětná reflexe 

 

V rámci zpětné reflexe byli respondenti vybídnuti k uvedení důležitých momentů pro 

jejich tvorbu. Nebyli nuceni k opakování stejných momentů, které byly součástí dotazování ze 

strany výzkumníka, tudíž se ne všichni vyjadřovali ke stejným momentům. Jelikož však bylo 

zadání orámováno výběrem ze tří podnětových matric, je pravděpodobné, že to ovlivnilo 

četnost odpovědí na toto téma. 

Následující tabulky (Tab.č.10–12) zrcadlí první tři volby v rámci rozhodování 

v tvořivém procesu: 
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Tab.č.10 

D (A1)    

tvar 

Konkrétní tvar 

M29 „kříž“ 

6 

M41 „nos/penis“ 

M43 „iglú“ 

Ž28 „konkrétní tvary“ 

Ž33 „hvězdičky, ucho, panenka Marie 

Ž38 „smajlík a hlava“ 

Neurčitý tvar 
M21 „nějaký tvary“ 

2 

M44 „nějaký tvar“ 

matrice Umístění matrice Ž40 „začátek něčeho“ 1 

Hustota čar 

Ž20 „nejmíň zamalovaný“ 

2 
Ž29 „kompromis mezi hustotou čar“ 

Estetika  M35 „špatně nakopírovaný“ 1 

Rozdíl M43 „v něčem jinej“ 1 

 

 

Tab.č.11 

D (A2) 

Osobní vztah 

sympatie Ž20 „pastelku mám ráda“ 1 

antipatie Ž20 „nemám ráda fixky ani voskovky“ 1 
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Tab.č.12 

D (A3) 

výběr Ž29 - vědomý výběr mezi dvěma typy tvarů 

kotva Ž40 „potřebovala zorientovat, byla to kotvička“ 

viditelnost M35 „nejvíc na očích“ 

strategie M35 „dá se s nima dál pracovat“ 

 

Jelikož jde o momenty, ke kterým se vyjadřovali všichni v rámci počátku tvorby, lze 

porovnat výpovědi těch, kteří zpětně reflektovali tyto momenty s původními výpověďmi, což 

ukazuje Tab.č.13: 

 

Tab.č.13 

A1 D(A1) 

M41 „konkrétní tvar“ M41 „nos/penis“ 

Ž38 „tři tvary“, Ž38 „jeden z kraje“ Ž38 „smajlík a hlava“ 

M43 „iglú“, M43 „nějakej otočenej“ M43 „iglú“, M43 „v něčem jinej“ 

M44 „nějaký obličej“ M44 „nějaký tvar“ 

Ž28 „vajíčko a ucho“ Ž28 „konkrétní tvary“ 

Ž33 „hodně hvězdiček“ Ž33 „hvězdičky, ucho, panenka Marie 

M21 „byl nejblíž“ M21 „nějaký tvary“ 

Ž40 „na začátku“ Ž40 „začátek něčeho“ 

Ž20 „nejvíc prostoru“ Ž20 „nejmíň zamalovaný“ 

Ž29 „nejhustší/nejřidší“ Ž29 „kompromis mezi hustotou čar“ 

M35 „kompozičně nejvyváženější M35 „špatně nakopírovaný“ 

A2 D(A2) 

Ž20 „pastelku mám ráda“ 

Ž20 „pastelku mám ráda“ 

Ž20 „nemám ráda fixky ani voskovky“ 
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A3 D(A3) 

Ž29 - první, který viděla – dva druhy Ž29 - vědomý výběr mezi dvěma typy tvarů 

Ž40 „potřebovala jsem se ukotvit“ Ž40 „potřebovala zorientovat, byla to kotvička“ 

M35 „nejsnadnějc vidět“ 

M35 „nejvíc na očích“ 

M35 „dá se s nima dál pracovat“ 

 

 

 Největší rozdíl v reflexi rozhodování je patrný u M21, který k výběru matrice uvedl 

jako důvod, že byl nejblíž, ale při zpětné reflexi zdůvodňuje volbu „nějakými tvary“, které 

v dané matrici viděl. 

 Obvykle však jde buď o zobecnění zpětné reflexe, nebo naopak upřesnění původní 

odpovědi na konkrétní tvary. 

 U Ž33 lze při analýze postupu (viz. scribbling Ž33 v příloze) zpochybnit tvrzení, že se 

na volbě matrice podílel výskyt tvaru „Panenka Marie“, neboť vznikl až jako šestý v pořadí. 

 

 

D (B) – druhy tvarů (Tab.č.14) 

 

Tabulka ukazuje, že někteří lidé rozdělují tvary na ty, které hned spatří a dále na ty,       

u kterých musí vynaložit úsilí, aby je objevili. 

 

Tab.č.14 

D (B) – druhy tvarů 

 viděné hledané 

M29 „tvary, který jsem tam viděl“ „vymejšlel něco k tomu“ 

„jsem domyslel, to v tom není“ 

Ž28 „jsem rovnou viděla tvary“ „hledala jsem, co ještě“ 

Ž38 „jsem jednoznačně viděla dva tvary“ „musela jsem dlouho hledat“ 

. 
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D+E - fenomén „Už to tam bylo“: 

Někteří respondenti poukazovali na možnost výskytu „defaultních“ tvarů, které jsou 

v podnětovém poli, případně vlivu autora čmáranic v určitých oblastech. Lze to vnímat i tak, 

že ve svém rozhodování nejsou plně autonomní, připouštějí cizí vlivy: 

M41 (v rámci D) - „Teda upřímně nevím, jestli pod těma čarama prvotně nebylo něco 

takovýho skutečně namalovanýho.“ 

M35 (v rámci E) – projekce původního autora matrice - „...protože sleduje jeho, to, co 

s ním hejbalo, pohnutky, vzruchy... i to může ovlivnit výsledek“, „Jsou tady určitě místa, který 

mě víc přitahujou, svazujou... Rozhodně nějaký impakt to má.“ 

 

 

D (B) – odpor vůči nevytaženému tvaru (Tab.č.15) 

Při zpětné reflexi tvorby se u některých jedinců objevil odpor k určitým tvarům, tento 

negativní pocit v nich byl natolik silný, že se rozhodli dotyčný tvar ignorovat. U Ž38 se 

doopravdy nevytažený tvar objevil již při volném komentování v průběhu tvorby (viz. B – 

nevytažený tvar). 

 

Tab.č.15 

D (B) – odpor vůči nevytaženému tvaru 

jednoduchost Ž33 „To mi přijde moc jednoduchý, je tam vyznačit“ 

jednotvárnost Ž38 „...to se mi nechtělo. Protože by to bylo takový 

jednotvárný...“ 

iritace tvarem M35 „Ta mě tam jako fakt nějak iritovala“ 

ostych Ž38 „...ten se mi nechtělo moc zdůrazňovat“ 

odpor k překrývání Ž38 „...překrejvalo by se to přes sebe“ 
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D (B) – reflexe tvorby celkového motivu (Tab.č.16) 

V tomto případě nebyla tvorba motivu (obrázku) řízena jasnou vizí a koncepcí, ale 

skládala se spíše z nabalování dílčích detailů, případně z propojení jednotlivých, spolu 

nesouvisejících tvarů či objektů. Proces vzniku motivu může být řízen potřebou nějakého 

smyslu tvorby, případně zastřešit tvary do jednoho celku. Někteří tvorbu popisují jako 

posloupnost dílčích motivů/tvarů. U M41 byla od začátku patrná jasná vize, ale v průběhu 

zpětné reflexe se přiznal, že tvar nosu měl být původně penis, proto zařazuji jeho popis 

k tomuto tématu, neboť jeho koncepce na začátku prošla stejnou revizí, jako u některých 

dalších v pozdější fázi. 

 

Tab.č.16 

D (B) – reflexe tvorby celkového motivu 

Potřeba smyslu 

M43 - „aby v tom byla nějaká logika“ 

Ž20 - „jsem přemýšlela nad tím, jestli to má nějaký smysl. Jestli to 

něco znamená, nebo mi to něco připomíná.“ 

Potřeba celku M43 - „Vlastně dát je všechny dohromady, aby tvořily jeden celek.“ 

Posloupnost motivů 

M41 - „...přišlo mi to, že ten nos budu moci nasadit na hlavu, oko 

bylo úplně jasný a ucho taky.“ 

M44 - „...zkusil jsem z toho udělat nějakej, jako hlavu, obličej, a pak 

to docela hezky vyšlo, tak jsem tam přidal nějakou pusu, aby to mělo 

nějaký detail a pak jsem tomu zkusil udělat nějaký tělo...“ 

Rozhodující moment 

M21 - „...jsem od začátku vůbec vlastně nevěděl, co od toho čekat, 

nebo vůbec co budu kreslit, tak jsem začal z prostředka (…) A pak 

jsem tam viděl obrysy nějaký a napadlo mě z toho vytvořit toto.“ 

Ž33 - „A teprve ve chvíli, kdy jsem udělal jeden malej obličej a to 

ucho a otočila jsem to, tak jsem zjistila, že je z toho velkej obličej.“ 

Ž40 - „A pak mi tam naskočilo, že udělám obličej, to se stalo tak 

nějak postupně. Vůbec jsem netušila prostě, co budu kreslit, 

vybarvovat, hledat.“ 

Ž43 - „...postupně malovala, tak nejdřív jsem si říkala, že by to mohl 

být oválek, ale pak nakonec, že to nechci vymalovávat úplně celý. 

Nakonec, že by to mohla bejt třeba ryba.“ 
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5.4.5 Jevy napříč fázemi 

 

Představy ohledně výsledného díla (Tab.č.17) 

V průběhu celého procesu tvorby lze zaznamenat vyjádřená přání k dotvoření obrázku, 

aby splňoval jedincova kritéria nebo návrhy, jak by šlo s obrázkem dále nakládat. 

M43 v D – Nabízí i představu ke konkrétnímu dotvoření svého obrázku: „Ještě by se 

to dalo různě vybarvovat, kdybych se tím bavil, jako kdybych to chtěl dělat jakoby pro zábavu, 

tak bych v tom pokračoval dál. Třeba bych tak různě jakoby dobarvoval, dost možná, že by se 

mi tam objevovaly další. Tady bych měl kontury jako tváře, třeba takhle celý (naznačuje 

prstem čáry kolem dokola). Nebo to pojmout nějak úplně jinak. Nebo si jenom vybarvovat, 

různobarevně ty různý... Je to plný tvarů, no. Tak takhle jsem to udělal teď.“ 

 

Tab.č.17 

Fáze Typ představy Výpovědi 

B Potřeba dotvoření Ž29 - „Ráda bych v tom našla ještě něco jinýho“ 

C Alternativa 
M41 - „Že bych to ještě překreslil a viděl tam třeba vlak.... Ale 

už tam nic nevidím“ 

D Alternativa 
M43 - „Kdybych to chtěl dělat jakoby pro zábavu, tak bych v 

tom pokračoval dál. … Nebo to pojmout úplně jinak.“ 

E 

Potřeba dotvoření 

M44 - „Třeba nějaké pozadí.“ „By tam mohlo něco být, třeba 

nějaký detail.“ 

Ž29 - „..bych tam prostě ráda nakreslila něco jako do toho.... 

Žába. Něco. Drak.“ 

Potřeba opravy 

Ž40 - „Že jsem tohle oko mohla posunout o trochu níž.“ 

Ž43 - „Kdybych to věděla na začátku, že to bude Nemo, tak to 

udělám oranžovo-bílý...“ 

Nenalezené tvary 
M33 - „Že tam možná byly další tvary, který už jsem já 

nechtěl, nebo neviděl, nebo nenašel.“ 

Alternativa M35 - „Dá se (...) splácat třeba lev, ale to jsem úplně nechtěl.“ 
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Kritika (Tab.č.18) 

Sebekritika se objevila již v průběhu tvorby (viz. B- Obranné mechanismy), nyní ještě 

doplním její (a dalších forem kritiky) výskyt o fázi D a E, tedy zpětnou a projektivní reflexi. 

 

Tab.č.18 

D a E – Kritika 

 D E 

sebekritika 

 Ž20 „nejsem vhodný subjekt ke 

zkoumání“ 

Ž33 „jestli jsem tam toho 

nevyznačila málo“ 

postupu 
M44 „že bylo trochu málo času na 

výběr“ 

Ž33 „že jsem to možná málo 

natáčela“ 

podnětové 

matrice 

M35 „blbě oxeroxovaný, 

oskenovaný, nevyvážený a 

nevyrovnaný“ 

 

výtvoru 

M41 „nevyšla tady ta brada a krk“ M21 „je to nepovedený a zvláštní“ 

Ž38 „to je splácanina“ M33 „stejná směs, co to byla 

předtím“ 

 M41 „obličej namaluji trochu jinak“ 

Ž33 „je to taková patlanina“ 
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5.5 Výsledky kvalitativního výzkumu 

 

Co a jakým způsobem lidé reflektují jako svá rozhodnutí během tvořivého výtvarného 

procesu? 

V rámci obsahové analýzy byly ustanoveny důležité momenty, v kterých se měli 

respondenti rozhodovat. Šlo především o výběr podnětové matrice, výběr výtvarného 

materiálu, počátečního místa kreslení a ukončení tvorby. V průběhu reflexe byli schopni svá 

rozhodnutí odůvodňovat. Ukazovala se různá kritéria voleb a cílů. Projevily se rozdílné 

strategie rozhodování, např. rozhodování podle vnitřního pocitu, podle estetického záměru, 

podle vytyčeného osobního cíle atd. Jakkoliv se dané rozhodnutí a jeho zdůvodnění může zdát 

v průběhu procesu za iracionální a podivné, vychází z vnitřních motivů, okamžitých pohnutek 

i trvalých charakteristik osobnosti dotyčného respondenta. 

Co a jakým způsobem lidé zpětně reflektují v rámci rozhodovacího procesu? 

Ač byly určeny důležité momenty rozhodování v tvořivém procesu a respondenti na ně 

byli nepřímo upozorněni dotazováním ze strany výzkumníka, ukázalo se, že ne všechny 

z daných momentů považují lidé při zpětné reflexi za důležité. Krom výběru ze tří 

podnětových matric málokdo zmiňoval tyto určené důležité momenty, naopak se jako důležité 

ukazovaly často drobné momenty osobního charakteru, problémové situace a různé 

fenomény, které možná hrají větší roli, než jsem jim na počátku výzkumu přisuzoval.   

Jaké fenomény se podílejí na tvořivém výtvarném procesu za použití techniky 

scribbling? 

Zdá se, že obranné mechanismy hrají v rozhodování a tvořivém procesu velkou roli. 

V průběhu rozhovorů se objevila celá řada fenoménů, např. některé tvary sváděly až podivně 

často k vytažení či naopak vedly k averzi, také mohly být zdrojem úvah o jejich stvořiteli, 

jako ve fenoménu „Už to tam bylo“. Za důležitý považuji fenomén protrahovaného konce, 

svědčící o neochotě nebo neschopnosti učinit rozhodnutí o ukončení tvorby. Dalšímu 

zkoumání by měl být podroben i fenomén „Návratu k prvnímu konceptu“, kdy se člověk vrací 

k tomu samému konceptu či motivu a znovu ho vytahuje. 
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5.6 Diskuze ke kvalitativnímu výzkumu 

 

V rámci diskuze se nejdříve kriticky podívám na proces sběru dat, získávání 

respondentů a průběh rozhovorů. V další části pak oddiskutuji výsledky.  

Je otázkou, do jaké míry je použitý výzkumný vzorek dostatečný pro poznání všech 

alternativ rozhodovacích procesů a jevů, které se mohou v průběhu scribblingu vyskytnout. 

Ač jsem se snažil o co největší diverzitu napříč vzorkem, jistě se mi nepodařilo sehnat takový 

vzorek, který by byl dostačující. Vzhledem k obtížím při zpracování dat v kvalitativním 

výzkumu by byl ovšem větší vzorek časově i energeticky nákladnější, vyžadoval by i další 

zdroje. Vzhledem k tomu, že jsem data zpracovával bez použití specializovaného 

počítačového programu na kvalitativní analýzu, byl tento výzkumný vzorek shledán jako 

dostačující. 

 Scribbling v této podobě není ustálenou metodou či technikou, jedná se o pilotní 

výzkum. Z toho důvodu byl například v průběhu výzkumu upravován polostrukturovaný 

rozhovor. Především se však lehce pozměnilo samotné zadání, které se ukazovalo jako 

matoucí. Lze soudit, že samotné zadání má velký vliv na to, jakým způsobem člověk přistoupí 

k vyplňování úlohy. Nabízí se další experimentování se zadáním a otázkami, modifikací 

tvořivého procesu atd.  

 V průběhu sběru dat se ukázala i moje nezkušenost s kvalitativním výzkumem a 

vedením polostrukturovaného rozhovoru. Bylo poměrně obtížné držet krok s respondentem, 

všímat si významných momentů, reagovat na jeho dotazy a přitom nezapomenout položit 

otázku v tu správnou chvíli. Často se stalo, že jsem opomněl zeptat se, nebo mi unikla 

potenciálně důležitá situace, která by možná vedla k dalším zajímavým zjištěním a obohacení 

výzkumu. I tak jsem ale pro tento výzkum nezpracoval všechna dostupná data z rozhovorů a 

video nahrávek, neboť jsem se držel cíle a výzkumných otázek, proto byla poněkud ochuzena 

část projektivní reflexe. Připouštím však, že by se při dalším výzkumu a analyzování dat mohl 

výzkum ubírat zajímavými směry, byť ne nutně v rámci rozhodovacího procesu. 

 Další problematický faktor bylo samotné pořizování video záznamu na kameru. 

Některé respondenty mohlo rušit a omezovat ve svobodném projevu v tvořivém procesu. Ač 

to většina lidí nedala najevo, pocit, že jsou sledováni a nahráváni, může být pro mnohé 

skličující.  

Největší otázkou však zůstává, do jaké míry jsou lidé doopravdy schopni reflektovat 

svá rozhodnutí. Je těžké rozpoznat, kdy dotyčný skutečně reflektuje a kdy jen racionalizuje a 
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rekonstruuje rozhodovací proces na základě nedostatečných informací o vnitřních procesech 

(Glass, Arnkoff, 1997). Z toho samého důvodu je těžké zkoumat i samotný tvořivý proces. 

Lidé mají tendenci uchylovat se k různým obranným mechanismům a přetvářkám. 
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6 Kvantitativní výzkum 

6.1 Cíl výzkumu a formulace výzkumných otázek 

Výzkumným záměrem kvantitativního výzkumu je porovnat techniku scribbling 

s Torranceho figurálním testem tvořivého myšlení (dále jen Torranceho test), resp. s jeho 

druhou úlohou – Neúplné figury. Cílem tohoto výzkumu je zjistit, zda-li lze scribbling použít 

pro testování kreativity stejným způsobem, jako Torranceho test. Za tímto účelem byly 

formulovány následující výzkumné otázky a hypotézy. 

 

1 - Vztah jednotlivých škál v Torranceho testu se škálami ve Scribblingu 

H01: Výsledky škály Fluence ve Scribblingu signifikantně nekorelují s výsledky škál 

Fluence, Flexibility, Originality a Elaborace v Torranceho testu 

H02: Úroveň výsledků škál Fluence, Flexibility, Originality a Elaborace v Torranceho 

testu je stejná v obou stupních Flexibility ve Scribblingu 

H03: Úroveň výsledků škál Fluence, Flexibility, Originality a Elaborace v Torranceho 

testu je stejná ve všech stupních Originality ve Scribblingu 

H04: Výsledky škály Elaborace ve Scribblingu signifikantně nekorelují s výsledky škál 

Fluence, Flexibility, Originality a Elaborace v Torranceho testu 

 

2 - Vliv pohlaví na výsledky škál v Torranceho testu a ve Scribblingu 

H05: Úroveň výsledků škál Fluence, Flexibility, Originality a Elaborace v Torranceho 

testu a ve Scribblingu je stejná u mužů i u žen 
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3 - Vliv vzdělání na výsledky škál v Torranceho testu a ve Scribblingu 

H06: Úroveň výsledků škál Fluence, Flexibilita, Originalita a Elaborace V Torranceho 

testu a ve Scribblingu je stejná u lidí se středoškolským vzdělím i u lidí s vysokoškolským 

nebo vyšším odborným vzděláním 

4 - Vztah mezi věkem a výsledky škál v Torranceho testu a ve Scribblingu 

H07: Věk signifikantně nekoreluje s výsledky škál Fluence, Flexibility, Originality a 

Elaborace v Torranceho testu 

H08: Věk signifikantně nekoreluje s výsledky škál Fluence a Elaborace ve Scribblingu 

H09: Absence nebo přítomnost myšlenkových skoků zjišťovaná v rámci škály Flexibility 

ve Scribblingu nesouvisí s věkem respondentů 

H010: Věk nesouvisí s výsledky škály Originality ve Scribblingu 

 

6.2 Zvolené metody 

 

V rámci doplňkového kvantitativního výzkumu jsem se rozhodl porovnat techniku 

scribbling s druhou úlohou z Torranceho testu. Důvodem bylo využití scribblingu 

v kvalitativním výzkumu této diplomové práce a jeho relativní podobnost s Torranceho 

úlohou Neúplné figury. Na základě kvalitativního výzkumu byla použita forma B scribblingu, 

neboť byla nejčastěji vybírána v rámci tvořivé aktivity. 

 Scribbling i Torranceho test jsou zevrubně popsané v teoretické části diplomové práce 

(4. kapitola). Neúplné figury obsahují deset obrázků jednotlivých čar, úkolem je najít v těchto 

čárách co nejoriginálnější obrázek a originálně ho i nazvat..    

 Pro srovnání jsem vybral pouze druhou úlohu z Torranceho testu, která se jmenuje 

Neúplné figury (viz. Příloha č. 3). Bylo tak z důvodu největší podobnosti se scribblingem. 

V úloze Neúplné figury má jedinec za úkol doplnit 10 různých čar do smysluplných obrázků a 

zároveň být co nejoriginálnější, tato pobídka je i v samotném zadání k úloze. 

 Torranceho figurální test kreativního myšlení zkoumá 4 faktory – fluenci, flexibilitu, 

originalitu a elaboraci. Z důvodu smyslupnosti porovnání se scribblingem jsem musel pro 
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scribbling určit bodovací systém, který by hodnotil ty samé faktory a zároveň respektoval 

specifika této metody. Na základě kvalitativní analýzy sebraných dat – obrázků scribblingu, 

jsem určil následující bodování jednotlivých faktorů z Torranceho: 

 Fluence 

V rámci hodnocení fluence dostal respondent 1 bod za každý objekt na podnětové 

matrici 

 Flexibilita 

Je hodnocená stejně jako u Torranceho, tedy bod za každou další (první se nepočítá) 

kategorii odpovědí, obsahové kategorie odpovědí byly převzaty z Torranceho manuálu 

(Jurčová, 1984) 

 Originalita 

Jelikož neexitují údaje o relativní četnosti různých odpovědí u scribblingu, byl na 

základě kvalitativní analýzy obrázků a zkušeností s Torrancem a scribblingem 

vytvořen vlastní systém bodování tohoto faktoru kreativity. Byly ustanoveny tři 

oblasti odpovědí, každá měla svou bodovou hodnotu 

- 0 bodů za geometrické či abstraktní tvary, dále základní jednoduché tvary – 

ucho, ryba vejce, mrkev atd. 

- 1 bod za ptáka, obličej, hlavu či lidskou postavu 

- 2 body za jiná zvířata a objekty dle posouzení více výzkumníků 

- Každý respondent mohl získat 1 bod navíc za popis, který by integroval 

jednotlivé objekty do celku nebo by naznačoval sémantický rámec pro 

vyskytnuvší se objekt 

 Elaborace 

Elaborace byla hodnocena stejně jako u  Torranceho, tedy 1 bod za každý další prvek, 

který rozvíjí základní odpověď 

 

Po zvolení metodiky hodnocení se Scribbling tedy nejvíce liší v hodnocení originality. 

V ostatních faktorech vychází přímo z Torranceho. 

 

6.3 Sběr dat 
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Sběr dat probíhal metodou sněhové koule na území České a Slovenské republiky od 

května do července 2016. Sběr probíhal za pomoci několika osob, které fungovaly jako další 

distributoři ve svém okolí, především na pracovišti. Sběr dat probíhal v České a Slovenské 

republice, za tímto účelem byly vytvořeny dvě jazykové mutace zadání. 

Respondentům byla distribuována obálka, v které nalezli základní informace o podstatě 

výzkumu (Příloha č.5), informovaný souhlas (Příloha č.2), scribbling s vlastním upraveným 

zadáním, Torranceho úlohu Neúplné figury s vlastním zadáním (obě zadání viz. Příloha č.6), 

sadu 12 kusů pastelek a propisku. Na papíře s pokyny měli za úkol vyplnit základní informace 

o své osobě. Respondenti byli vyzváni, aby si u druhé úlohy – Neúplné figury, měřili na 

stopkách 10 minut, neboť je na tuto úlohu časový limit. Jelikož byl scribbling vyplňován za 

nepřítomnosti výzkumníka, bylo původní zadání mírně pozměněno. 

 Z celkových 70 distribuovaných obálek se jich vrátilo 58, 4 byly zamítnuty jako 

nevyhovující (např. nevyplněný název, použité jiné kreslící nástroje než pastelky atd.). 

Zbylých 54 došlých odpovědí bylo vyhodnoceno dle manuálů a statisticky zpracováno 

v programu SPSS. 

  

6.4 Popis vzorku 

 

6.4.1 pohlaví 

Vzorek pro kvantitativní výzkum čítal 54 lidí, z něhož dvě třetiny respondentů představovaly 

ženy a jedna třetina muži. 

 

Tab.č.19  Pohlaví 

 Frequency Percent 

Valid 

Muž 18 33,3 

Žena 36 66,7 

Total 54 100,0 
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6.4.2 věk 

Z hlediska věku se vybraný vzorek pohyboval v rozmezí od 16 do 58 let, přičemž nejčastější 

věk respondentů byl 27 let. Průměrný věk v našem souboru byl 29,67 let, medián pak 28 let. 

Tab.č.20  Věk 

N 
Valid 54 

Missing 0 

Mean 29,67 

Median 28,00 

Mode 27 

Std. Deviation 8,626 

Minimum 16 

Maximum 58 
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6.4.3 pohlaví 

V rámci vzdělání jsem respondenty rozdělil do dvou kategorií, 35,2% mají ukončené 

středoškolské vzdělání maturitní zkouškou, nebo se k ní chystají. Zbylých 64,8% respondentů 

má ukončené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání. 

 

 

Tab.č.21  Vzdělání 

 Frequency Percent 

Valid 

Středoškolské (ukončené maturitou 

nebo aktuálně probíhající) 
19 35,2 

Vysokoškolské nebo vyšší odborné 35 64,8 

Total 54 100,0 
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6.4.4 národnost a místo bydliště 

Výzkum probíhal v České i Slovenské republice, a proto jsem do zjišťovaných 

demografických údajů zahrnul i národnost a zemi bydliště respondentů. Z hlediska 

národnostního tvořili 75,93 % vzorku Češi, zbývajících 24,07% Slováci. V době výzkumu 

žilo 77,78% vzorku v České republice, 22,22% na Slovensku. 
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6.5 Výsledky 

 

Vztah jednotlivých škál v Torranceho testu se škálami ve Scribblingu 

H01: Výsledky škály Fluence ve Scribblingu signifikantně nekorelují s výsledky škál 

Fluence, Flexibility, Originality a Elaborace v Torranceho testu 

Pro ověření hypotézy jsem použil Spearmanův koeficient korelace s ohledem na malé 

rozpětí škál. Nulovou hypotézu nelze zamítnout, výsledky škály Fluence ve Scribblingu 

signifikantně nekorelují s výsledky ani jedné ze škál v Torranceho testu.  

 

Tab.č.22  Correlations 

 F (fluence) v 

Torranceho 

testu 

Fx (flexibilita) 

v Torranceho 

testu 

O (originalita) 

v Torranceho 

testu 

E (elaborace) 

v Torranceho 

testu 

Spearman's 

rho 

F (fluence) ve 

Scribblingu 

Correlation 

Coefficient 
,028 -,034 -,017 ,064 

Sig. (2-tailed) ,843 ,809 ,900 ,648 

N 54 54 54 54 
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H02: Úroveň výsledků škál Fluence, Flexibility, Originality a Elaborace 

v Torranceho testu je stejná v obou stupních Flexibility ve Scribblingu 

S ohledem na velmi nízké rozpětí škály Flexibility ve Scribblingu pohybující se od 0 do 4 

jsem rozdělil výsledky v této škále do dvou kategorií – na respondenty s absencí 

myšlenkových skoků v rámci odpovědí a na respondenty s přítomností myšlenkových 

skoků v rámci odpovědí. Pro ověření hypotézy jsem využil Mann-Whitneyho test. 

Nulovou hypotézu nelze zamítnout, mezi lidmi s absencí myšlenkových skoků v rámci 

odpovědí a lidmi s přítomností myšlenkových skoků není rozdíl v úrovni výsledků škál 

Fluence, Flexibility, Originality a Elaborace v Torranceho testu. 

 

Tab.č.23  Ranks 

 Fx (flexibilita) ve Scribblingu N Mean Rank Sum of Ranks 

F (fluence) v Torranceho 

testu 

Absence myšlenkových skoků v 

rámci odpovědí 
37 26,51 981,00 

Přítomnost myšlenkových skoků v 

rámci odpovědí 
17 29,65 504,00 

    

Fx (flexibilita) v Torranceho 

testu 

Absence myšlenkových skoků v 

rámci odpovědí 
37 27,84 1030,00 

Přítomnost myšlenkových skoků v 

rámci odpovědí 
17 26,76 455,00 

    

O (originalita) v Torranceho 

testu 

Absence myšlenkových skoků v 

rámci odpovědí 
37 27,31 1010,50 

Přítomnost myšlenkových skoků v 

rámci odpovědí 
17 27,91 474,50 

    

E (elaborace) v Torranceho 

testu 

Absence myšlenkových skoků v 

rámci odpovědí 
37 26,88 994,50 

Přítomnost myšlenkových skoků v 

rámci odpovědí 
17 28,85 490,50 
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Tab.č.24  Test Statisticsa 

 F (fluence) v 

Torranceho 

testu 

Fx (flexibilita) v 

Torranceho 

testu 

O (originalita) v 

Torranceho 

testu 

E (elaborace) v 

Torranceho 

testu 

Mann-Whitney U 278,000 302,000 307,500 291,500 

Wilcoxon W 981,000 455,000 1010,500 994,500 

Z -,766 -,238 -,131 -,429 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,444 ,812 ,896 ,668 

a. Grouping Variable: Fx (flexibilita) ve Scribblingu 

 

H03: Úroveň výsledků škál Fluence, Flexibility, Originality a Elaborace 

v Torranceho testu je stejná ve všech stupních Originality ve Scribblingu 

Škála Originality u Scribblingu může nabývat hodnot od 0 do 3, které považuji pro účely 

statistického vyhodnocení za 4 kategorie. Ke srovnání se škálami v Torranceho testu jsem 

proto využil Kruskal – Wallisův test. Ani u jedné škály z Torranceho testu se neprokázal 

rozdíl mezi úrovní Originality měřenou v rámci Scribblingu, nulovou hypotézu tak nelze 

zamítnout. 
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Tab.č.24  Ranks 

 O (originalita) ve Scribblingu N Mean Rank 

F (fluence) v Torranceho 

testu 

0 9 29,22 

1 13 27,50 

2 17 22,59 

3 15 32,03 

Total 54  

Fx (flexibilita) v Torranceho 

testu 

0 9 30,00 

1 13 27,42 

2 17 23,59 

3 15 30,50 

Total 54  

O (originalita) v Torranceho 

testu 

0 9 28,17 

1 13 24,96 

2 17 24,50 

3 15 32,70 

Total 54  

E (elaborace) v Torranceho 

testu 

0 9 17,44 

1 13 25,85 

2 17 29,68 

3 15 32,50 

Total 54  

 

Tab.č.25  Test Statisticsa,b 

 F (fluence) v 

Torranceho 

testu 

Fx (flexibilita) v 

Torranceho 

testu 

O (originalita) v 

Torranceho 

testu 

E (elaborace) v 

Torranceho 

testu 

Chi-Square 3,823 1,909 2,622 5,675 

df 3 3 3 3 

Asymp. Sig. ,281 ,592 ,454 ,129 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: O (originalita) ve Scribblingu 
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H04: Výsledky škály Elaborace ve Scribblingu signifikantně nekorelují s výsledky škál 

Fluence, Flexibility, Originality a Elaborace v Torranceho testu 

Pro ověření hypotézy jsem použil Spearmanův koeficient korelace s ohledem na malé 

rozpětí škál. Nulovou hypotézu nelze zamítnout u škál Fluence, Flexibility a Originality 

v Torranceho testu. Nicméně výsledky škály Elaborace v Torranceho testu signifikantně 

korelují s výsledky Elaborace ve Scribblingu, ρ = 0,35; p = 0,01. 

 

Tab.č.26  Correlations 

 F (fluence) v 

Torranceho 

testu 

Fx (flexibilita) 

v Torranceho 

testu 

O (originalita) 

v Torranceho 

testu 

E (elaborace) 

v Torranceho 

testu 

Spearman's rho 
E (elaborace) ve 

Scribblingu 

Correlation 

Coefficient 
,028 -,100 ,057 ,349 

Sig. (2-tailed) ,839 ,470 ,684 ,010 

N 54 54 54 54 

 

Vliv pohlaví na výsledky škál v Torranceho testu a ve Scribblingu 

H05: Úroveň výsledků škál Fluence, Flexibility, Originality a Elaborace 

v Torranceho testu a ve Scribblingu je stejná u mužů i u žen 

Pro vyhodnocení rozdílů mezi pohlavími v úrovni výsledků škál Torranceho testu a 

Scribblingu jsem opět využil Mann-Whitneyho test. 

U Torranceho testu se signifikantní vliv pohlaví na úroveň výsledků škál daného testu 

prokázal pouze u škály Fluence, U = 206; p = 0,015. U ostatních škál Torranceho testu se 

nepodařilo zamítnout nulovou hypotézu, úroveň výsledků ve škálách Flexibility, 

Originality a Elaborace nezávisí na pohlaví respondentů. 
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Tab.č.27  Ranks 

 Pohlaví N Mean Rank Sum of Ranks 

F (fluence) v Torranceho 

testu 

Muž 18 20,94 377,00 

Žena 36 30,78 1108,00 

Total 54   

Fx (flexibilita) v Torranceho 

testu 

Muž 18 23,42 421,50 

Žena 36 29,54 1063,50 

Total 54   

O (originalita) v Torranceho 

testu 

Muž 18 29,92 538,50 

Žena 36 26,29 946,50 

Total 54   

E (elaborace) v Torranceho 

testu 

Muž 18 26,33 474,00 

Žena 36 28,08 1011,00 

Total 54   

 

Tab.č.28  Test Statisticsa 

 F (fluence) v 

Torranceho 

testu 

Fx (flexibilita) v 

Torranceho 

testu 

O (originalita) v 

Torranceho 

testu 

E (elaborace) v 

Torranceho 

testu 

Mann-Whitney U 206,000 250,500 280,500 303,000 

Wilcoxon W 377,000 421,500 946,500 474,000 

Z -2,440 -1,380 -,800 -,386 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,015 ,168 ,424 ,700 

a. Grouping Variable: Pohlaví 

 

U Scribblingu se signifikantní vliv pohlaví na úroveň výsledků škál daného testu prokázal u 

škály Fluence, U = 214,5; p = 0,027 a u škály Flexibility, U = 233,5; p = 0,043. U zbývajících 

2 škál v Scribblingu se nepodařilo zamítnout nulovou hypotézu, úroveň výsledků ve škálách 

Originality a Elaborace nezávisí na pohlaví respondentů. 
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Tab.č.29  Ranks 

 Pohlaví N Mean Rank Sum of Ranks 

F (fluence) ve Scribblingu 

Muž 18 21,42 385,50 

Žena 36 30,54 1099,50 

Total 54   

Fx (flexibilita) ve Scribblingu 

Muž 18 22,47 404,50 

Žena 36 30,01 1080,50 

Total 54   

O (originalita) ve Scribblingu 

Muž 18 22,00 396,00 

Žena 36 30,25 1089,00 

Total 54   

E (elaborace) ve Scribblingu 

Muž 18 23,03 414,50 

Žena 36 29,74 1070,50 

Total 54   

 

Tab.č.30  Test Statisticsa 

 F (fluence) ve 

Scribblingu 

Fx (flexibilita) ve 

Scribblingu 

O (originalita) 

ve Scribblingu 

E (elaborace) 

ve Scribblingu 

Mann-Whitney U 214,500 233,500 225,000 243,500 

Wilcoxon W 385,500 404,500 396,000 414,500 

Z -2,214 -2,022 -1,885 -1,506 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,027 ,043 ,059 ,132 

a. Grouping Variable: Pohlaví 

 

Vliv vzdělání na výsledky škál v Torranceho testu a ve Scribblingu 

H06: Úroveň výsledků škál Fluence, Flexibility, Originality a Elaborace 

v Torranceho testu a ve Scribblingu je stejná u lidí se středoškolským vzděláním i u 

lidí s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním. 

Pro vyhodnocení rozdílů mezi vzděláním v úrovni výsledků škál Torranceho testu a 

Scribblingu jsem využil Mann-Whitneyho test. Ani u jedné ze škál v Torranceho testu ani 

ve Sribblingu se neprokázal vliv vzdělání na úroveň výsledků, nulovou hypotézu tak nelze 

zamítnout. 
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Tab.č.31  Ranks 

 Vzdělání N Mean Rank Sum of Ranks 

F (fluence) v Torranceho 

testu 

Středoškolské (ukončené 

maturitou nebo aktuálně 

probíhající) 

19 25,71 488,50 

Vysokoškolské nebo vyšší 

odborné 
35 28,47 996,50 

Total 54   

Fx (flexibilita) v Torranceho 

testu 

Středoškolské (ukončené 

maturitou nebo aktuálně 

probíhající) 

19 27,71 526,50 

Vysokoškolské nebo vyšší 

odborné 
35 27,39 958,50 

Total 54   

O (originalita) v Torranceho 

testu 

Středoškolské (ukončené 

maturitou nebo aktuálně 

probíhající) 

19 28,87 548,50 

Vysokoškolské nebo vyšší 

odborné 
35 26,76 936,50 

Total 54   

E (elaborace) v Torranceho 

testu 

Středoškolské (ukončené 

maturitou nebo aktuálně 

probíhající) 

19 28,79 547,00 

Vysokoškolské nebo vyšší 

odborné 
35 26,80 938,00 

Total 54   

 

Tab.č.32  Test Statisticsa 

 F (fluence) v 

Torranceho 

testu 

Fx (flexibilita) v 

Torranceho 

testu 

O (originalita) v 

Torranceho 

testu 

E (elaborace) v 

Torranceho 

testu 

Mann-Whitney U 298,500 328,500 306,500 308,000 

Wilcoxon W 488,500 958,500 936,500 938,000 

Z -,694 -,074 -,472 -,444 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,488 ,941 ,637 ,657 

a. Grouping Variable: Vzdělání 
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 Tab.č.33  Ranks 

 
Vzdělání N Mea

n Rank 

Sum of 

Ranks 

F (fluence) ve 

Scribblingu 

Středoškolské 

(ukončené maturitou nebo 

aktuálně probíhající) 

1

9 

27,5

3 
523,00 

Vysokoškolské 

nebo vyšší odborné 

3

5 

27,4

9 
962,00 

Total 
5

4 

  

Fx (flexibilita) ve 

Scribblingu 

Středoškolské 

(ukončené maturitou nebo 

aktuálně probíhající) 

1

9 

24,8

9 
473,00 

Vysokoškolské 

nebo vyšší odborné 

3

5 

28,9

1 

1012,0

0 

Total 
5

4 

  

O (originalita) ve 

Scribblingu 

Středoškolské 

(ukončené maturitou nebo 

aktuálně probíhající) 

1

9 

28,7

9 
547,00 

Vysokoškolské 

nebo vyšší odborné 

3

5 

26,8

0 
938,00 

Total 
5

4 

  

E (elaborace) ve 

Scribblingu 

Středoškolské 

(ukončené maturitou nebo 

aktuálně probíhající) 

1

9 

25,1

8 
478,50 

Vysokoškolské 

nebo vyšší odborné 

3

5 

28,7

6 

1006,5

0 

Total 
5

4 

  

 

 Tab.č.34  Test Statisticsa 

 F (fluence) ve 

Scribblingu 

Fx (flexibilita) ve 

Scribblingu 

O (originalita) 

ve Scribblingu 

E (elaborace) 

ve Scribblingu 

Mann-Whitney U 332,000 283,000 308,000 288,500 

Wilcoxon W 962,000 473,000 938,000 478,500 

Z -,010 -1,091 -,460 -,813 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,992 ,275 ,645 ,416 

a. Grouping Variable: Vzdělání 
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Vztah mezi věkem a výsledky škál v Torranceho testu a ve Scribblingu 

H07: Věk signifikantně nekoreluje s výsledky škál Fluence, Flexibility, Originality a 

Elaborace v Torranceho testu 

Ani u jedné ze škál Torranceho testu se neprokázala signifikantní korelace výsledků škály 

s věkem. Nicméně je nutné si povšimnout téměř signifikantní korelace mezi věkem a 

škálou Flexibility, ρ = 0,267; p = 0,051. 

 

Tab.č.35  Correlations 

 F (fluence) v 

Torranceho 

testu 

Fx (flexibilita) 

v Torranceho 

testu 

O (originalita) 

v Torranceho 

testu 

E (elaborace) 

v Torranceho 

testu 

Spearman's rho Věk 

Correlation 

Coefficient 
,121 ,267 -,001 -,092 

Sig. (2-tailed) ,384 ,051 ,992 ,508 

N 54 54 54 54 

 

H08: Věk signifikantně nekoreluje s výsledky škál Fluence a Elaborace ve 

Scribblingu 

 Pro statistické zpracování jsem si s ohledem na škály ve Scribblingu vybral 

Spearmanův koeficient korelace. Výsledky škály Fluence a Elaborace ve Scribblingu 

signifikantně nekorelují s věkem, nulovou hypotézu nelze zamítnout. 

 

Tab.č.36  Correlations 

 F (fluence) ve 

Scribblingu 

E (elaborace) ve 

Scribblingu 

Spearman's rho Věk 

Correlation Coefficient -,233 ,020 

Sig. (2-tailed) ,090 ,886 

N 54 54 
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H09: Absence nebo přítomnost myšlenkových skoků zjišťovaná v rámci škály 

Flexibility ve Scribblingu nesouvisí s věkem respondentů 

Pro ověření platnosti této hypotézy jsem si zvolil Mann-Whitneyho test, ukázalo se, že věk 

nesouvisí s absencí nebo přítomností myšlenkových skoků v rámci odpovědí.  

 

Tab.č.37  Ranks 

 Fx (flexibilita) ve Scribblingu N Mean Rank Sum of Ranks 

Věk 

Absence myšlenkových 

skoků v rámci odpovědí 
37 29,92 1107,00 

Přítomnost myšlenkových 

skoků v rámci odpovědí 
17 22,24 378,00 

Total 54   

 

Tab.č.38  Test Statisticsa 

 Věk 

Mann-Whitney U 225,000 

Wilcoxon W 378,000 

Z -1,676 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,094 

a. Grouping Variable: Fx (flexibilita) 

ve Scribblingu 

 

H010: Věk nesouvisí s výsledky škály Originality ve Scribblingu 

Pro srovnání věku a Originality hodnocené ve Scribblingu jsem použil Kruskal – 

Wallisův test, ten však neukázal žádné signifikantní výsledky, a proto nebylo možné 

zamítnout nulovou hypotézu. 
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Tab.č.39  Ranks 

 O (originalita) ve Scribblingu N Mean Rank 

Věk 

0 9 28,67 

1 13 33,46 

2 17 27,38 

3 15 21,77 

Total 54  

 

Tab.č.40 Test 

Statisticsa,b 

 Věk 

Chi-Square 3,950 

df 3 

Asymp. Sig. ,267 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: O 

(originalita) ve Scribblingu 
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6.6 Diskuze ke kvantitativnímu výzkumu 

 

Kvantitativní výzkum ukázal, že navzdory mému očekávání výsledky ve scribblingu 

signifikantně nesouvisí s výsledky v úloze Neúplné figury z Torranceho figurálního testu 

tvořivého myšlení. Jediný faktor ve scribblingu, který signifikantně koreluje s faktorem u 

Torranceho, je elaborace. Ta je však vnímána jako nejméně důležitý faktor kreativity 

(Jurčová, 1984). Jednotlivá srovnání skrze charakteristiky výzkumného souboru neodhalila 

více signifikantních korelací, než je fluence u mužů a žen. Nelze tedy prohlásit, že by 

scribbling mohl být používán pro testování míry kreativity stejným způsobem, jak je k tomu 

účelu používán Torranceho test. 

 Teoretický neúspěch srovnání obou metod je možné vysvětlit několika důvody. 

Samotný výzkumný vzorek není dostatečně rozsáhlý, aby na něm bylo možné definitivně 

potvrdit či vyvrátit výzkumné otázky a hypotézy. Není též dostatečně reprezentativní a 

vyvážený. Respondenti byli získáni metodou sněhové koule, výzkumu se zúčastnilo několik 

klíčových osob, které dále distribuovali testové metody především mezi svými pracovními 

kolegy. Vzorek je tak získán z několika pracovišť, některá i podobného charakteru, lze tedy 

čekat větší unifikovanost výzkumného souboru. 

Způsob distribuce nebyl ideální, ale poskytoval příležitost získat potřebné respondenty 

v kratší časové době a bez vynaložení většího úsilí. Sběr dat, který by sestával z testování 

větších skupin respondentů na jednom místě za účasti výzkumníka, by byl jednoznačně lepší, 

ale zároveň by byl logisticky velice náročný.  

Dle mého názoru se na zjištěných výsledcích tohoto výzkumu nejvíce podílí odlišnost 

zadání obou metod. Scribbling nebyl použit jako výkonový test k měření kreativity, nýbrž 

jako technika, v které se kreativita může, ale také nemusí plně projevit. Na rozdíl od 

Torranceho testu není respondent v případě scribblingu pobízen k co největší míře originality. 

Jak ukazují výzkumy, takovéto pobídnutí může vést ke skutečnému nárůstu výkonu 

v tvořivosti (O'Hara, Sternberg, 2001). Respondentovi je v případě zadání scribblingu 

ponechána značná volnost k přístupu a zpracování této techniky. Je veden pouze k tomu, aby 

v podnětové matrici hledal a nacházel konkrétní tvary či objekty. Naopak v zadání u 

Torranceho dostává jasné pokyny a časový rámec, je tedy nucen k výkonnosti. 

Jak se ukázalo, je značný rozdíl i v samotném podnětu – byť se obě metody podobají 

přítomností čar, které má respondent dále rozvíjet a vytvářet obrázek, u Torranceho se jedná 

vždy jen o jednu takovou čáru, zato v deseti verzích, zatímco scribbling jich nabízí podstatně 
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více a všechny naráz. Torrance omezuje rozhodování ve smyslu svobody, je ale díky tomu 

zaměřenější. Respondent může mít u scribblingu pocit přehlcenosti čarami, množstvím 

různých podnětů, je pouze na něm, jak tyto podněty využije, přičemž není nijak instruován. 

U scribblingu není respondent nucen vytvářet více objektů, tedy více odpovědí. Tím 

pádem i zjišťování flexibility ztrácí smysl. Jako problematickou proto vidím snahu převést 

metodiku skórování z Torranceho na scribbling, byť modifikovanou. Právě díky zásadním 

odlišnostem v uspořádání podnětového pole se jeví používání těch stejných principů 

hodnocení jako umělé. Věřím, že scribbling má potenciál sloužit jako ukazatel míry 

kreativity, ale za použití svých vlastních faktorů a způsobů jejich hodnocení. Pro účel tohoto 

výzkumu však bylo praktičtější inspirovat se metodikou Torranceho, aby bylo možné obě 

metody mezi sebou účinně porovnat. 

Pro případný navazující výzkum bych doporučoval tvorbu vlastních faktorů, které by 

vycházely ze specifik scribblingu a odrážely by současné poznatky o kreativitě. 
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Závěr 

 

V mé diplomové práci jsem se věnoval tématu rozhodování v tvořivém výtvarném 

procesu. V teoretické části jsem zpracoval hlavní témata rozhodování, kreativity a samotného 

tvořivého procesu. Krom základní terminologie pro oblast rozhodování jsem popsal tři teorie 

rozhodování, kterými lze vysvětlit některé z jevů, jež se vyskytly ve výzkumné části. Dále 

jsem uvedl základní modely kreativity a kreativního procesu, včetně tvůrčí aktivity umělců a 

estetického vnímání díla. Dále jsem krátce nastínil dvě metody, které jsou užity v rámci 

výzkumné části. 

Empirickou část jsem rozdělil na dvě části – kvalitativní a kvantitativní výzkum. Tyto 

dva výzkumy na sebe přímo nenavazují, ale kvantitativní doplňuje výzkum kvalitativní 

poznatky k použité technice scribbling. Scribbling je bezmyšlenkovité „čmárání“, které vede 

k vytvoření podnětového pole pro další tvorbu a projekci. Za účelem vytvoření jednotné 

kreativní techniky pro sběr dat jsem vyrobil tři podnětové matrice scribblingu z kreseb 

tříletého dítěte. Tyto matrice sloužily jako podnětové pole pro kvalitativní výzkum, který se 

zaměřil na sledování rozhodování v průběhu tvořivého výtvarného procesu. Kvalitativního 

výzkumu se zúčastnilo 14 dospělých zdravých jedinců, kteří byli v průběhu tvoření 

dotazováni na základě polostrukturovaného rozhovoru, který sledoval určité významné 

momenty procesu tvorby. Z každého rozhovoru byla pořízena audio a video nahrávka. Ze 

získaných dat se podařilo odhalit některá kritéria, podle kterých se člověk během tvorby 

rozhoduje. Výsledky zároveň nastolily otázku, do jaké míry lze vůbec úspěšně reflektovat svá 

rozhodnutí, ať už v daný moment, nebo při zpětném ohlédnutí. Tvořivý proces je plný voleb a 

používání různých strategií, není jednoduché odhalit obecné principy, obzvlášť když během 

reflexe dochází ke zkreslením skutečných vnitřních procesů..  

V kvantitativní části výzkumu, který sloužil jako doplněk kvantitativnímu, jsem 

porovnával scribbling s druhou úlohou Torranceho figurálního testu kreativního myšlení. 

Bylo potřeba vytvořit systém vyhodnocování scribblingu na základě faktorů, které měří 

Torrance. Tento přístup se však neosvědčil, testy spolu v jednotlivých faktorech nekorelují. 

Důvody jsou diskutovány v diskuzi kvantitativního výzkumu. 

Je nutné připomenout, že na téma této diplomové práce odborná literatura neposkytuje 

dostatek teoretických informací. Proto vnímám předložené výzkumy jako pilotní, v technice 
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scribbling vidím nadále potenciál nejen co se zkoumání rozhodovacích procesů v rámci 

tvořivé výtvarné aktivity týče, ale i v dalších oblastech.  
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