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Autorka se ve své práci věnuje z perspektivy kvalitativní výzkumné studie tomu, jaký význam 

má výtvarná tvorba v životě (tří) výtvarníku. Zmiňuje, že toto téma zkoumá „ve dvou 

rovinách, teoretické a výzkumné.“ Postupně se pokusím zhodnotit obě tyto roviny práce a 

také jejich propojení v diskusi.  

V teoretické části autorka popisuje jednotlivé klasické psychologické směry a jejich pohled na 

uměleckou tvorbu.  Autorka píše v závěru teoretické části, že se rozhodla pro možnost 

„přiblížit chápání tvorby a tvůrců z hlediska několika psychologických směrů současně 

protože tento způsob uchopení není v psychologii jako takové dostatečně rozvíjen.“  

Teoretická část tak vhodně tvoří podklad pro analýzu výsledků výzkumné části. Tomuto 

přístup je jistě možný, současně se však domnívám, že je pro diplomovou práci příliš 

ambiciózní (viz dále). Podle mého názoru by bylo vhodnější zaměřit se více na jeden přístup a 

věnovat se mu více do hloubky (vzhledem k tématu práce nejspíše na fenomenologický 

přístup). Takto zůstává prezentace jednotlivých přístupů z mého pohledu poněkud na 

obecné úrovni.    

Výzkumnou rovinu práce považuji za vynikající. Ve výzkumné části je detailně popsán obecný 

metodologický rámec práce a jejích jednotlivých kroků, kterých se autorka explicitně drží. Na 

to navazuje velmi explicitní a detailní popis celého průběhu výzkumu, od hledání vlastního 

zaměření práce, přes formulaci výzkumných otázek a průběh sběru dat, až po vlastní analýzu 

provedených rozhovorů. Velmi oceňuji, že se autorce podařilo přesvědčivě popsat celý 

výzkumný proces včetně jeho slepých uliček, kdy například uvádí, jakým způsobem se 

rozhodovala o tématu výzkumu či detailně ukazuje průběh analýzy dat rozhovorů, včetně 

ilustrativních obrázků ručně kódovaného textu. Z tohoto pohledu mi samotný popis 

metodologie práce poskytl zajímavý vhled do procesu její tvorby.  

Jako stejně kvalitní se mi jeví samotná prezentace výsledků tří rozhovorů s umělci/umělkyní. 

Autorka zde využívá postupů tematické analýzy a prezentuje zde témata, která se objevila 

v provedených rozhovorech. Velmi přesvědčivě zde nabízí vhled do toho, jakými způsoby 

mohou umělci vnímat svou tvorbu. Pro mě osobně byl například velmi zajímavě zachycen 

konflikt mezi potřebou tvořit jako takovou, a zároveň být za svou tvorbu oceňován a 

uznáván. Trochu mi zde však chybí větší vzájemná konfrontace tří představovaných pohledů. 

Ta je sice provedena v diskuzní části skrze analytickou perspektivu Alaina de Bottona a Johna 

Armstronga (2014), podle mě by však bylo zajímavé držet se zde více přístupu „grounded 

theory“ a srovnávat jednotlivé pohledy jenom na základě dat z rozhovorů.  

Zde se dostávám k tomu, co osobně považuji za slabinu práce a tou je diskusní propojení 

teoretické a výzkumné části. Autorka zde explicitně představuje teoretický rámec sedmi 



„umění jako“, jenž jí poskytuje kategorizační schéma pro interpretaci výsledků analýzy. Navíc 

ještě k jednotlivým „uměním jako“ přiřazuje jednotlivé klasické autory představené 

v teoretické části. Oceňuji zde nápad a snahu, výsledné zpracování na mne však působí 

poněkud chaotickým dojmem. Autorka se zde snažila „říct všechno“ a zabíhá tak místy do 

přílišného psychologizování a obecností, jejichž opora v prezentovaných datech není zcela 

přesvědčivá. Pokud by se držela pouze jednoho teoretického přístupu, tak mohla být 

výsledná interpretace přesvědčivější. Domnívám se, že by bylo vhodné, aby v diskusi došlo 

k sjednocení zjištění získaných analýzou rozhovorů, zde však podle mého názoru došlo spíše 

k jejich rozbití. Přestože se mi práce dobře četla a vhled do života umělců byl pro mě velmi 

zajímavý, kdyby se mě někdo zeptal, co konkrétně autorka zjistila, tak vlastně nevím.     

Zároveň bych však nechtěl, aby posudek vyzněl příliš kriticky, práci považuji za velmi kvalitní 

a je na ní vidět velký zájem o dané téma i velká pečlivost, úsilí i přemýšlení při jeho 

zpracování. Moje kritika vyplývá spíše z velké ambicióznosti projektu, který nebylo podle 

mého názoru na této úrovni možné zcela dotáhnout do konce. Práce dle mého názoru 

splňuje všechny náležitosti diplomové práce a podle průběhu obhajoby navrhuji hodnocení 

výborně či velmi dobře. 

Závěrem bych chtěl položit následující diskuzní otázky: 

Na základě čeho jste se rozhodovala o tom, jaké teoretické přístupy použijete? 

Který z vámi uváděných přístupů podle vás nejvíce odpovídal vašim datům a proč? 

Jaká jsou podle vás hlavní výzkumná zjištění vaší práce?  
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