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Anotace: Článek předkládá teoretické rozpracováni vztahu mezi tvořivostí a mentálním 
postižením. Je zde definován základní teoretický aparát, v němž je pak analyzována inte-
ligence jako hlavní diagnostikovatelný ukazatel mentální retardace i tvořivosti. Vzhledem 
k multifaktoriální povaze obou charakteristik však autorka dochází k závěru, že snížená 
úroveň rozumových schopnosti u lidí s mentálním postižením nutně neznamená sníženou 
úroveň kreativity, jen je předurčuje k tvorbě v oblastech, které na tomto faktoru nejsou natolik 
závislé, zejména k tvorbě v oblasti umění. 
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1.Úvod 
V posledních deseti letech se v oboru 

psychopedie objevuje řada nových témat, 
která jsou zdrojem nebo vycházejí ze 
změny pohledu na člověka s mentálním 
postižením. Tato práce předkládá teoretické 
rozpracování vztahu mezi tvořivostí a men-
tálním postižením. Oba uvedené termíny 
jsou v literatuře vymezovány různě, je proto 
nutné vyjasnit si, v jakých významech bu-
dou využívány v předložené práci: 
• Mentální postižení (mentální retardace) 

bývá ve většině publikací definováno 
sníženou úrovní inteligence a sociálních 
schopností. Význam tohoto kritéria je 
zdůrazněn i v 10. revizi MKN, která udá-
vá, že hlavním diagnostickým vodítkem 
pro určení mentální retardace, resp. její 
hloubky, je právě určení inteligenč-
ního kvocientu. Podobně zdůrazňuje 
roli stupně dosaženého intelektového 
vývoje Hort, Hrdlička, Kocourková 
a Malá (2000), kteří mentální retardaci 
definují jako „neschopnost dosáhnout 

odpovídajícího stupně vývoje vzhledem 
k věku a vytvoření sociální závislosti 
kvůli neodpovídajícímu porušenému 
nebo zastavenému intelektovému vývoji" 
(s. 116). 
Využití definice mentální retardace 
založené na určení hodnoty inteligenč-
ního kvocientu v této práci vedl - krom 
možnosti měřitelnosti (i když relativní 
vzhledem k tomu, že testovací metody, 
sloužící k měření IQ, bývají z různých 
důvodů nepřesné a jejich aplikace v praxi 
psychopedie bývá často provázena růz-
nými komplikacemi) - zejména výskyt 
této charakteristiky v obou definicích. 

• Tvořivost (kreativita) se jako předmět 
vědeckého zájmu objevuje od začátku 
20. století, velká řada výzkumů probí-
hala potom v 50. a 60. letech, zejména 
v návaznosti na výzkumy myšlení. Přesto 
nelze tvořivost jednoznačně definovat. 
V psychologické literatuře lze dohledat 
velké množství definic (přehled viz 
Hlavsa 1985), které se do značné míry 
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mohou lišit. I když v některých případech 
se jedná pouze o rozdílné způsoby verba-
lizace, v převážné většině je to důsledkem 
toho, že definice vycházejí z východisek 
a teorií, jejichž povaha i geneze je různá; 
některé z nich jsou spíše aplikacemi psy-
chologických směrů, jiné jsou samostatné 
(tamtéž). Pouze některé z nich jsou ex-
perimentálně a diagnosticky podpořeny, 
ale i v těchto docházejí někteří autoři 
k výsledkům zcela protichůdným. Není 
předmětem naší práce spekulovat o mož-
ných chybách při vedení a interpretaci vý-
sledků těchto studií, jen je nutno poukázat 
na možné účelové využívání teorií. Navíc 
většina definic (a teorií) vyzdvihuje jen 
jeden z aspektů tvořivosti: teorie bývají 
zaměřeny jednak na schopnosti jako na 
zdroj tvořivého procesu (v širším pojetí 
nebo v kombinacích se však dostáváme 
až k pojmu tvořivá osobnost), jednak na 
kreativní proces nebo na produkt jako na 
výsledek. 

V současných psychologických pře-
hledech bývá tvořivost definována jako 
schopnost (Henckman; Lotter 1995, 
Hartl 2004) nebo jako komplex schop-
ností (Sourieau 1994, Nakonečný 1995) 
vyhledávat nové, neznámé podněty 
a nalézat pro nové problémy přiměřená, 
jedinečná a přínosná řešení. 
Jestliže dále budeme uvažovat o vztahu 

mezi mentálním postižením a tvořivostí, 
budeme muset (zcela formálně) odlišit 
dvě roviny: 
1. rovina, ve které bude analyzován vý-

znam inteligence jako hlavního dia-

gnostikovatelného ukazatele mentální 
retardace a tvořivosti, 

2. rovina, v níž je kategorie „člověk" nad-
řazeným a sjednocujícím pojem pro obé 
charakteristiky, tzn. mentální postižení 
a tvořivost. 

2. Inteligence a tvořivost 
Již od počátku minulého století se 

objevují teorie, které zdůrazňují přímou 
souvislost myšlení a tvořivosti. Řada 
z nich byla formulována tzv. wůrzbur-
skou školou, jejíž představitelé (Ach, 
Selz, Wertheimer a další) podali analýzu 
myšlenkových procesů, zejména procesu 
řešení problémů, a do psychologie zavedli 
řadu dodnes užívaných termínů, např. 
produktivní a reproduktivní myšlení, 
aha-efekt aj. 

Nejznámějším modelem intelektových 
teorií kreativity je však Guilfordův kubický 
model intelektu, v němž jsou psycho-
metricky definované faktory rozděleny 
do dvou základních skupin - myšlení 
a paměť. Faktory myšlení jsou pak děleny 
na poznávání, hodnocení a produkování. 
Právě poslední skupina faktorů je dále 
členěna na myšlení konvergentní , tj. 
myšlení v situacích s konvenčním nebo 
jediným možným řešením, a na myšlení 
divergentní, tzn. hledání, objevování 
nových způsobů řešení úloh, vytváření 
mnohočetných řešení. Postupným struk-
turováním a konstrukcí diagnostických 
testů Guilford došel k analýze a popisu 
intelektového nástroje tvořivosti, tedy 
k nalezení a definování faktorů tvoření. 



Na Guilforda navázala řada dalších auto-
rů, ukázalo se však, že Guilfordův seznam 
intelektových faktorů tvořivosti je nejen 
nekompletní, ale navíc bylo dokázáno, že 
tvůrčí myšlení může být i konvergentní. 
Výzkumy dále prokázaly, že je možno 
definovat i jiné, neintelektové faktory. 
Upozorňuje na né např. Barron (1955 in 
Hlavsa 1985), který ve svém výzkumu 
zjistil velmi nízkou pozitivní korelaci mezi 
tvořivostí a obecnou inteligencí. Je jisté, že 
teorie, které dávají intelekt a tvořivost do 
přímé souvislosti, tzn. že definují tvoři-
vost jako schopnost intelektu, představují 
zúžení teoretického vysvětlení kreativity. 
Na druhou stanu je bez pochyb, že pro 
tvůrčí produkci určité kvality a kvantity 
je potřeba odpovídajícího psychického 
nástroje. To může být důležité v případě 
stanovení určitého prahu intelektových 
schopností nutných k určitému druhu 
tvořivosti (Hlavsa 1985). Znamená to 
zároveň, že pro různé druhy kreativity (vě-
decká, umělecká atd.) je potřeba různých 
intelektových i neintelektových faktorů 
v různé míře a kombinacích. 

V psychologii vznikaly již na počátku 
minulého století i neintelektové teorie tvo-
řivosti. Přestože většinou byly překonány, 
jejich aspekty mohou vybízet k zamyšlení 
a poukazovat na významu mimointelekto-
vých faktorů v tvořivosti. První z těchto 
teorií byly biologicky zakotveny a patří 
k nim, krom jiných, psychopatologická 
teorie Lombrosova podpořená falešnou 
argumentací na základě statistik nebo 
psychoanalytická teorie Freudova. Freud 

předpokládal, že orientaci tvůrčího proce-
su, jeho průběh i výsledky určuje libidózní 
regulace primárních procesů. Jestliže do-
chází k blokaci sexuálního pudu, přesouvá 
se energie do jiných polí, například do 
fantazie, jejíž zhmotnění pak přináší ná-
hradní uspokojení. Tvorbou nových pro-
duktů si tak člověk vytváří vlastně ideální, 
dostupný svět, v němž nedochází k neu-
spokojování pudů. Tím je člověk uchráněn 
před dalšími frustracemi, a proto tvořivost 
zde má abreaktivní a ochrannou funkci, 
která umožňuje transformovat původní 
konflikt, a tím odvrátit neurózu. 

Jinou biologicky zakotvenou teorií je 
teorie Adlerova. Adler byl přesvědčen, 
že tvořivost je výsledkem kompenzace 
nedostatků, přesněji že touha po moci 
a pocit méněcennosti, které mohou být 
důsledkem tělesného poškození a které 
jsou hnací silou lidských výkonů, se člověk 
snaží kompenzovat zvýšenou psychickou 
aktivitou. Přestože i jeho teorie byla pře-
konána, v literatuře se tento názor dosud 
objevuje. Ruisel (2000) například nazývá 
„retardovanými učenci" osoby, u kterých 
se všeobecně intelektový vývoj zastavil (dá 
se tedy předpokládat, že se jedná o osoby 
s mentálním postižením), ale tento nedo-
statek je kompenzován nadprůměrnými 
schopnostmi v určité specifické oblasti 
(hudba, výtvarné umění apod.). 

Teprve později se v souvislosti s výzku-
my osobnosti začaly objevovat definice, 
které rozšířily pohled o kategorii vlastnos-
tí a hodnotových orientací. Přestože tyto 
charakteristiky bývají většinou zahrnuty 



pod pojem tvořivá osobnost (Nakonečný 
1995), lze dohledat komplexnější pojetí 
a definice tvořivosti, které upozorňují na 
mnohofaktorovou podmíněnost tvoři-
vosti. Jedná se např. o Rogersovu (1959 
in Hlavsa 1985) definici tvůrčího procesu 
jako činnosti, v níž dochází ke vzniku 
relativné nového produktu, který vyrůstá 
z jedinečnosti individua na straně jedné, 
a z látky, událostí, lidí nebo okolností ži-
vota individua na straně druhé. Dochází 
tedy k interakci jedinečných kvalit indi-
vidua se zkušeností a předmětem tvorby. 
Z jiného hlediska May (1959 in Hlavsa 
1985) formuloval teorii, vhodnou zejména 
pro pojetí uměleckého tvůrčího procesu, 
kde chápe kreativitu jako kvalitu, která 
vnáší do života něco nového, určitou pro-
měnu subjektu. Kreativita pak může být 
sledována především jako kreativní akt, 
proces, v němž hrají významnou úlohu 
afektivní stavy. 

Uvedené definice vnášejí do chápání 
kreativity nejen jiné osobnostní charak-
teristiky, ale i sociální prvek. Kreativita 
individua plyne nejen z jeho vnitřních 
zdrojů, ale i z interakcí, ze společenských 
zdrojů, vztahů, komunikace nebo sociál-
ní atmosféry. Hlavsa (1985, s. 45-47) 
uvedené skutečnosti shrnuje a podává 
rozsáhlý souhrn psychologických kritérií, 
která svědčí pro kreativitu osobnosti. Tato 
kritéria by se měla vyskytovat u individua 
v určité kvalitě nebo v určité míře, tedy 
v nadprůměrných hodnotách. Vzhledem 
k rozporuplnosti výzkumů týkajících se 
jednotlivých kritérií není nutné uvádět je-

jich kompletní soupis. Základní kategorie, 
do kterých jsou kritéria tříděna, jsou však 
doplněním přehledu a shrnutím poznatků 
o faktorech, které mají vliv na tvořivost 
osobnosti. Jedná se o následující kate-
gorie (Hlavsa 1985): poznávací procesy 
(percepční, pozornostní, paměťové, myš-
lenkové, řečové, fantazijní), osobnostní 
vlastnosti (schopnosti, osobnostní rysy), 
dynamika osobnosti (potřeby, motivace, 
zájmy), duševní stavy a prožívání a skupi-
nová kritéria. Takto komplexně pojatá tvo-
řivost, někdy doplněná o faktor sociální, 
se v současné době objevuje i v některých 
definicích (např. Sternberg 2002). 

3. Tvořivost člověka s mentálním 
postižením 
Tvořivost je multifaktoriální charak-

teristika, kterou není možno jednoduše 
redukovat na žádnou jinou kategorii (např. 
intelekt) a jejíž manifestace v konkrétní 
podobě je závislá na kvalitě nebo míře 
jednotlivých kritérií, jejich kombinaci 
a na sociokulturním prostředí (Sourieau 
1994). Navíc význam těchto kritérií variuje 
dle druhu tvořivosti. Je nesporné, že pro 
různé druhy kreativity (vědecká, umělecká 
atd.) je potřeba různých intelektových 
a neintelektových faktorů v různé míře 
a kombinacích. 

Jestliže se zaměříme na otázku intelek-
tových schopností, pak jsou tvořivé osob-
nosti obecně charakterizovány flexibilním, 
originálním myšlením (Nakonečný 1995), 
zatímco osoby s mentálním postižením 
myšlením stereotypním, konkrétním se 



sníženou schopností zevšeobecňování, 
abstrakce a srovnávání (Jakabčic; Požár 
1995). Vzhledem k nestejnému významu 
tohoto kritéria obecné a nestejnému vý-
znamu jednotlivých intelektových faktorii 
u rozličných druhů tvořivosti by bylo 
možno teoreticky uvažovat o stanovení 
určitého prahu intelektových schopností 
nutných k určitému d ruhu tvořivosti 
(Hlavsa 1985). Intelektové schopnosti se 
jisté dostávají do popředí ve vědecké nebo 
technické kreativitě. Tyto druhy tvořivosti 
mají svůj základ v takových intelektových 
schopnostech, které se nevyskytují u lidí 
s odchylkami nebo nedostatky v myšlení 
(důsledně odstraňovat chybná nebo sub-
jektivní východiska a soudy, schopnost 
vytvořit plán řešení bez obsahových i for-
málních chyb, absorpci velkého množství 
dat a jejich strukturaci, reakce na nesou-
hlasící data atp. - viz tamtéž). 

Naopak v jiných druzích tvořivosti, 
ze jména v uměn í , ne jsou rozumové 
schopnosti rozhodující. V těchto oblastech 
vzrůstá podíl neintelektových faktorů 
(zesílených charakteristik osobnosti) na 
tom, jakým způsobem se tvořivost mani-
festuje. Tvořivé osobnosti obecně bývají 
popisovány různými charakteristikami 
(Hlavsa 1985, Nakonečný 1995, Smékal 
2002 a další), avšak jednotlivé výzkumy 
neintelektových faktorů se značné liší 
(viz Hlavsa 1985). Některé z těchto cha-
rakteristik poukazují k vlastnostem, které 
bývají přisuzovány lidem s mentálním 
post ižením (Švarcová 2003). Tvořivé 
osobnosti, podobně jako lidé s mentál-

ním postižením, bývají charakterizovány 
nekonformitou a bezprostředností, která 
je sice u lidí s mentálním postižením 
zmiňována zejména v návaznosti na 
snížené chápání sociálních situací a při-
způsobivostí k nim (tamtéž), ale není 
vyloučeno, že by se těchto vlastností 
nedalo příznivé využít právě při tvorbě. 
Podobně bývá u obou skupin zmiňována 
emocionální senzibilita, impulzivnost, 
citová vzrušivost. U lidí s mentálním po-
stižením bývají tyto vlastnosti vykládány 
jako následek nedostatečného ovládání 
citů intelektem (tamtéž), což však při 
tvorbě není rozhodující, důležité je, že tyto 
vlastnosti podporují tvořivost. Emocio-
nální senzibilita nebo přecitlivělost může 
zvyšovat všímavost k věcem, afektivita 
a větší výkyvy nálad mohou vést k růz-
ným pohledům, vnitřní neklid a snížení 
sebeovládání mohou přinášet bohatší, 
různorodé životní zážitky (Drvota 1968), 
které mohou být pro tvorbu podnětné. Na 
tomto místě je však nutné podotknout, že 
tyto vlastnosti nejsou vlastní všem lidem 
v obou skupinách, že v obou skupinách 
se vyskytují jedinci, u kterých se dané 
znaky vůbec nevyskytují nebo se vyskytují 
v menší míře, a výskyt těchto faktorů u in-
dividua nemusí přímo ukazovat na jeho 
tvořivost. Právě velké množství faktorů, 
které v rozdílných kombinacích podmi-
ňují různé druhy tvořivosti, znemožňuje 
jednoznačné vyjádření o tvořivosti lidí 
s mentálním postižením. 

Je však možné se na otázku tvořivosti 
lidí s mentálním postižením podívat ještě 
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z jiného hlediska. Nékteří autoři uvádějí, 
že se tvořivost v určité míře vyskytuje 
u každého jedince v každém věku (Sillamy 
2001, Dočkal 2005). Zatímco předchozí 
pohled tvořivost přiznával jen některým 
lidem, v tomto pohledu je kreativita chá-
pána jako jakási potencionalita, která se 
u jednotlivců manifestuje pod různými 
vlivy více či méně. Pro obě pojetí je však 
společné, že určitá úroveň intelektových 
schopností není podmínkou pro uznání 
tvořivosti jedince, jinými slovy: mentální 
retardace nevylučuje tvořivost individua. 

Jestliže je tvořivost schopnost vlastní 
všem lidem, ovšem v různé míře, je 
pravděpodobné, že rozložení tvořivosti 
v populaci lze podobně jako rozložení 
dalších tělesných i psychických vlast-
ností znázornit tzv. Gaussovou křivkou. 
Znamenalo by to, že grafické znázornění 
rozložení tvořivosti v populaci by tvořilo 
zvonovou křivku, v níž by odchylky oběma 
směry byly vyjádřením pro podprůměr-
nou a nadprůměrnou tvořivost, uprostřed 
by pak byla nejvyšší četnost pro osoby 
s průměrnou tvořivostí. Podobně je tomu 
u intelektových schopností - lidí s prů-
měrnou inteligencí je nejvíce a v obou 
směrech pak klesá počet osob, které mají 
vyšší či nižší inteligenci. 

Skutečnost, že člověk nemá všechny své 
charakteristiky (schopnosti, vlastnosti atp.) 
rozvinuty stejně, by proto bylo možno zná-
zornit tak, že různé charakteristiky člověka 
by se nalézaly na různých místech různých 
Gaussových křivek. Skutečnost, že tvoři-
vost je komplexní charakteristikou, která 

není redukovatelná na intelektové faktory, 
tzn. že intelektové schopnosti a tvořivost 
jsou na sobě závislé jen do určité míry 
(navíc je tato závislost různá u různých 
druhů tvorby), je tedy možno vyjádřit 
dvěma Gaussovými křivkami - jednou pro 
intelektové schopnosti a druhou pro tvo-
řivost. Lidé s mentálním postižením se na 
Gaussově křivce, která znázorňuje rozlo-
žení intelektových schopností v populaci, 
nalézají vlevo od průměru, tedy v místech, 
která jsou vyjádřením pro podprůměrnou 
hodnotu rozumových schopností (obvykle 
je hranicí hodnota 69 IQ). Na Gaussově 
křivce pro vyjádření tvořivosti se však 
mohou vzhledem k relativní nezávislosti 
na intelektu nacházet v kterémkoli místě. 
V populaci lidí s mentálním postižením se 
tak mohou vyskytovat lidé jak s podprů-
měrnou a průměrnou, tak s nadprůměr-
nou tvořivostí. 

4. Co (ještě) je art brut? 
Intelektové a jiné zvláštnosti lidí s men-

tálním postižením předurčují tuto sku-
pinu pro vyjádření tvořivosti zejména 
v umělecké oblasti. Jestliže odhlédneme 
od tématu významu tvorby lidí s mentál-
ním postižením a zaměříme se na otázku 
hodnocení jejich produktů, pak otevřeme 
několik zásadních problémů, jejichž zdro-
jem je vysoká míra subjektivity na straně 
individua, které tvoří, i na straně hodnoti-
tele tvůrčích produktů. Pro oblast umění je 
totiž typická absence kritérií pro výsledky 
tvoření (Hlavsa 1985, Sourieau 1994)), 
a to na rozdíl od takových oblastí, jako je 



věda nebo technika. Řada psychologických 
teorií tvořivosti (Barron 1969 aj.) definuje 
kreativitu jako schopnost uvést v exis-
tenci něco nového, vždy je však možné 
nalézt nějakou shodu s jiným produktem 
(Sourieau 1994 a další) a posouzení míry 
shody je opět vysoce subjektivní. Jestliže 
hodnotíme produkty lidí s mentálním po-
stižením, pak můžeme hledat především 
lidské rozměry produktu. 

Na tomto místě je nutno zmínit umě-
lecký směr zvaný art brut, tj. umění v pů-
vodním, syrovém stavu. Tento směr byl 
pojmenován roku 1945 Jeanem Dubuffe-
tem (1901-1985) jako proud, který bývá 
kladen do opozice k tzv. vysokému, profe-
sionálnímu, konzumnímu umění. Uznání 
tohoto směru je vyjádřením potřeby ná-
vratu společnosti k původním hodnotám, 
k autenticitě, k umělcům, jejichž projev je 
přirozený, bezprostřední, neambiciózní 
a bez kulturních vlivů. Takovéto umě-
lecké schopnosti jsou přiznávány lidem 
s duševním onemocněním, s mentálním 
postižením nebo dětem. Ani pro výtvory 
lidí v rámci art brut však neexistují krité-
ria a hranice. Zcela jisté lze nalézt osoby 
s mentálním postižením, jejichž díla jsou 
inspirativní a mohou oslovit, avšak není 
možno zcela nereálně a bezhraničné hod-
notit každý výtvor člověka s mentálním 
postižením jako umění. 

5. Závěr 
Téma vztahu mezi tvořivostí a mentál-

ním postižením nebylo dosud v odborné 
literatuře zpracováno. Přesto se v součas-

né literatuře objevil názor, že postižení 
je opakem nadání (Laznibatová 2001). 
Jestliže tvořivost je podstatnou součástí 
každého nadání, pak by to znamenalo, že 
lidé s postižením nemohou být tvořiví. 
Takové zobecnění však nerespektuje ani 
specifika různých skupin lidí s postižením, 
natožpak jednotlivců, ani složitou povahu 
tvořivosti jako charakteristiky, která je pod-
míněna mnoha faktory. Naproti tomu stojí 
přesvědčení o zvýšené úrovni kreativity 
u lidí s mentálním postižením, které může 
nacházet své vyjádření i ve zvýšeném zájmu 
o tzv. výchovy na speciálních školách. 

Tato práce ukazuje, v souladu se sou-
časnými speciálně pedagogickými teorie-
mi, že člověk s mentálním postižením 
není osobnost í charakter izovatelnou 
úrovní svých (snížených) rozumových 
schopností, ale že jeho osobnost je možné 
popsat i na základě jiných kritérií, jejichž 
úroveň nemusí být závislá na intelektu. 
Současné psychologické teorie kreativity 
intelektové schopnosti jedince považují 
za jeden z mnoha faktorů, který sice má 
na tvořivost vliv, avšak nepodmiňu je 
ji. Poukaz na nutnost individuálního 
posouzení úrovně tvořivosti u člověka 
s mentálním postižením se může zdát 
poněkud vágním, avšak vychází z multi-
faktoriální povahy obou charakteristik, 
navíc je n u t n o vzít v úvahu faktory 
vnějš ího prostředí . Přesto je snížená 
úroveň rozumových schopností u lidí 
s mentálním postižením realitou, která 
předurčuje tuto skupinu zejména k tvor-
bě v oblastech, které na tomto faktoru 
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nejsou tolik závislé, jmenovitě k tvorbě 
v oblasti umění. Produkty v této oblasti 
lze vždy posuzovat jako výpověď, sdě-
lení, komunikační prostředek, který má 
svou hodnotu už proto, že je přirozený, 
autentický a bezprostřední, a to zvláště 
v protikladu ke sterilní produkci a k pro-
fesionálním produktům umělců. 
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