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Tato seminární práce se týká poměrně širokého tématu – totiž 

souvislosti tří pojmů, které ovšem obvykle nemáme tendenci spojovat. 

Věda se pro většinu lidí s tvořivostí a představivostí příliš nepojí. Přesto 

existuje celá řada styčných ploch, které se mezi těmito termíny mohou 

vyskytovat. Některým z nich se věnuje i následující seminární práce, 

která si nečiní nárok na vyčerpávající pojetí problému. S tím, jak roste 

povědomí o důležitosti kreativity i fantazie v různých oblastech 

praktického života, bude jistě nabývat na významu i jejich role v oblasti 

vědy. 

 

 ZÁKLADNÍ POJMY 

 

 Nejdříve je třeba definovat, co pod jednotlivými výrazy z názvu této 

práce rozumíme. 

 Imaginace v pojetí psychologie (Hartl, 1993) je vizuální složkou 

fantazie. Ta je pak představivostí, obrazotvorností, schopností vytvářet 

nové představy na základě dřívějšího vnímání. Hlavním znakem fantazie 

je to, že tvoří dosud neprožité kombinace na základě dříve vnímané 

reality. Může se stát prostředkem úniku z reality, ale také může být 

užitečná pro praktickou činnost člověka (v tomto druhém významu se 

používá spíše výraz obrazotvornost). Patří mezi kognitivní – poznávací 

funkce, společně s vnímáním a myšlením (Borecký, 1996a). 

 Kreativita1 je „schopnost vytváření nových kulturních a 

technických, duchovních i materiálních hodnot ve všech oborech lidské 

činnosti. Tvořivost je aktivita, která přináší dosud neznámé a současně 

společensky hodnotné výtvory“ (Königová, 1999). V rámci této definice je 

                                                
1 Toto heslo je v Psychologickém slovníku odkázáno k heslu tvořivost, které neexistuje (Hartl, 1993). 
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možné polemizovat o tom, co je společensky významné2 - pro účely této 

práce, která se věnuje vědě, je definování této kategorie v jistém smyslu 

kruciální. Může totiž klasifikovat kreativitu na „Kreativitu,“ která má 

význam pro společnost jako celek, a na „kreativitu“ téměř nehodnou 

svého jména, na tvořivost v každodenních aktivitách. Tato práce bude 

kreativitu chápat v širším významu, s nímž pracuje i Königová. Složkami 

kreativity jsou: lidské možnosti, proces objevování, osobní růst a 

kreativní prostředí. Jsou popsány i typy kreativních osobností, a to podle 

toho, jaký aspekt tvoření je pro člověka nejpodstatnější: racionální, 

estetický, utilitární, sociální, etický nebo emocionální (ibid.). 

 Věda je chápána v rámci filozofie (Brugger, 1994) buď jako soubor 

lidského vědění v dané době, nebo jako souhrn poznatků, které se 

vztahují k jedné, ohraničené předmětné oblasti a které mají společný 

zdůvodněný kontext. Tento kontext přitom nemusí přímo odrážet 

skutečné vztahy v realitě, nějakým způsobem v nich ale musí být 

zakotven. Tyto vztahy mohou být vyjádřeny nejen zdůvodněnými větami, 

ale také hypotézami a dosud nepotvrzenými teoriemi. Mezi dalšími 

charakteristikami vědy jsou uváděny objektivita, metoda a terminologie. 

Zmíněn je i pojem scientismus, který pojmenovává (v současnosti 

častou) tendenci aplikovat poznatky jednotlivých věd na oblasti, jež 

přesahují jim příslušnou odbornou oblast. Vědy mohou být různě 

klasifikovány, například na formální a obsahové, k nimž patří vědy 

přírodní, humanitní (zkoumání člověka3) a duchovní (zkoumání výtvorů 

lidské činnosti4); nebo na empirické a spekulativní; na teoretické, 

normativní (praktické) či aplikované. 

                                                
2 když kreativně řeším svůj časový rozvrh, abych stihla co nejvíce, je to dostatečně důležité pro 
společnost?  
3 anglofonní země používají termín „humanities“ 
4 anglofonní země používají termín „arts“ 
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 Pro tuto práci je velmi významná věta, kterou cituji (ibid.): 

„Rozhodující úlohu v rozvoji věd hraje tvůrčí myšlení. Vedeno různými 

zájmy je toto myšlení závislé na fantazii a jejích modelových 

představách, které „změnou paradigmatu“ umožňují nová vědecká 

vysvětlení, a tím i vědecký pokrok; sotva je ovšem lze manipulovat 

metodickými pravidly, i když je na ně při přezkoumání a zdůvodnění 

odkázáno.“ 

 

 VĚDA ß KREATIVITA A IMAGINACE 
 
 Tématem následující části práce bude to, jak kreativita a imaginace 

ovlivňují vědu. Východiskem budiž výše citovaná věta, která dokládá, že 

dnešní nahlížení věd už nepočítá pouze s racionalitou, s „objektivitou“ a 

deduktivními postupy, ale uvědomuje si, že pro pokrok a rozvoj vědy je 

nutné opustit přísně „deduktivní“ myšlení. 

 K tomuto posunu v chápání věd bezesporu přispěly myšlenky 

Gastona Bachelarda, který se ve třicátých letech minulého století 

soustředil zejména na v té době proměnami procházející přírodní vědy. 

V knize Nový duch vědy v zamyšlení nad jejich povahou konstatuje, že 

se bez výjimky pohybují na hranici mezi tím, co je „reálné,“ tedy 

empirické, a tím, co je „racionální,“ tedy logické a abstraktní. Právě 

dialektická korekce těchto dvou poloh, v minulosti filozofií považovaných 

za kontradiktorní, umožňuje vědě pokrok. Přitom ani samotný 

experiment, ani postupy induktivní a deduktivní logiky, samy o sobě pro 

vývoj vpřed nedostačují. To, co jej umožňuje, je tvůrčí vědecká práce 

(Bachelard, 1981). 

 Ve své práci se Bachelard dále soustředí na polemiku s metodou, 

která byla chápána jako základ novověkého vědeckého myšlení – 

s postupem popsaným v Descartově Rozpravě o metodě. Descartem 
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nastolené principy (evidence, projevující se jasností a zřetelností, 

dekompozice problému, vyvozování závěrů od nejjednodušších 

k nejsložitějším a zaznamenávání myšlenkových postupů (Descartes, 

1992)) považuje Bachelard za reduktivní, a nikoli za induktivní, tedy za 

nevyhovující modernímu chápání vědy a jejích postupů. Nejenže metoda 

opomíjí řadu aspektů vědecké práce (vůbec například neuvažuje 

možnost existence paradoxu či jiných „přirozenému rozumu“ 

nepochopitelných jevů), ale je také založena na subjektivním náhledu 

problémů.  

Bachelard zdůrazňuje roli chápání jevů v souvislostech – pro 

poznání je důležité registrovat co největší organické množství souvislostí 

mezi jevy. Nové chápání zákonitostí vědecké práce nazývá 

nekarteziánskou epistemologií (Bachelard, 1981). 

 Své uvažování o povaze vědeckého myšlení prohloubil tento 

myslitel i ve svých dalších dílech. Vědecké myšlení v nich periodizoval 

do tří etap. Do předvědeckého, konkrétního období řadí dobu od antiky 

do osmnáctého století, 19. století popisuje jako období abstraktně-

konkrétní, charakteristické dogmatickou mentalitou vědců. Až ve 20. 

století se rozvíjí abstraktní myšlení, nesené vědeckou, reflexivní 

mentalitou (Borecký, 1998).  

 Odbočka do historické perspektivy umožňuje připomenout, že 

Bachelard pochopitelně nebyl jediný, kdo se zabýval odlišností myšlení 

současné západní společnosti a jiných kultur. Způsoby uvažování velmi 

odlišných společenství studoval například Claude Lévi-Strauss (1996), 

který se zabýval myšlením přírodních národů. Jejich poznání, myšlení a 

strukturace poznatků jsou v mnoha ohledech organizovány způsobem, 

který je uzpůsoben určitému účelu, ačkoli z pohledu odborníka (tj. 

západního vědce) se jedná o systém nepochopitelný. „Vědecký“ systém 

přírodních národů je možné chápat spíše jako „proto-vědecký,“ 
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vycházející z mytického myšlení. Jeho struktura je vybudována na 

základě zkušenosti, kterou člověk má s realitou a kterou postupně 

doplňuje dalšími poznávanými objekty. Oproti tomu moderní vědecké 

myšlení se od praktického využití odpoutává a snaží se najít ve 

skutečnosti strukturu, která je na praxi nezávislá5. Mytické myšlení, které 

je na imaginaci a tvořivost bohatší – není poutáno „objektivním náhledem 

věcí6“ – přitom může současnou vědu obohatit tím, že se ptá po smyslu 

věcí7.  

Ale zpět ještě ke Gastonu Bachelardovi. V kontextu úvah o 

vědecké práci se věnoval i tomu, co může vědci bránit v nalezení 

objektivního vědeckého poznání. Aplikací psychoanalytických metod a 

termínů (psychoanalýza objektivního poznání) konstruuje pojem 

epistemologická překážka a analyzuje, jakým způsobem mohou tyto 

překážky – určité symboly, tedy opět produkty imaginativní činnosti – 

odvádět badatele od dosažení poznání (Borecký, 1996a). 

 Další Bachelardovo zkoumání se soustředilo na systematické 

poznávání imaginace. Stěžejní pro něj je přitom názor, že věda a poezie 

jsou navzájem protikladné oblasti lidské činnosti – co je produktivní 

v poezii, je ve vědě škodlivé, a naopak. Na základě rozboru používaných 

metafor a symbolů formuluje čtyři druhy kulturních komplexů (opět 

psychoanalytický termín), které vztahuje ke čtyřem živlům. Tyto 

komplexy se přitom mohou projevovat v poezii i vědě, a to jak 

konstruktivně, tak i destruktivně8 (Borecký, 1998). 

                                                
5 Rozdíl mezi těmito typy myšlení ilustrovat na příkladu rozdílu mezi aktivitami, nazývanými 
francouzským slovem bricolage, tedy kutilství, a odborností. Zatímco kutil svůj technický problém řeší 
využitím toho, co má po ruce, inženýr hodnotí problém a hledá optimální řešení, ačkoli si pro něj musí 
sehnat suroviny a nástroje (ibid.). 
6 s jistou mírou licence může být chápáno jako „kvalitativní“ aspekt náhledu reality 
7 (a jejich popisu) 
8 Ve snaze o nalezení řádu v imaginaci navázal na Gastona Bachelarda například Gilbert Durand 
(Borecký, 1998). 
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 I když samozřejmě tímto mikroskopickým nahlédnutím do 

myšlenek Gastona Bachelarda není vyčerpáno téma stanovené 

v záhlaví, jako krátký doklad toho, že kreativita a imaginace hrají ve vědě 

svou roli9, posloužit může. 

 

 VĚDA à KREATIVITA A IMAGINACE 
 

 Další část práce bude nesena opačným vztahem zkoumaných jevů 

– tedy otázkou, jak se věda odráží v kreativitě a imaginaci. 

 Výsledky vědecké práce pochopitelně mohou ovlivnit aktivitu lidí 

mnoha způsoby. Ponechme nyní stranou, že podmínkou výtvarně tvořivé 

aktivity dětí je vynález tužky či fixy. Tato práce chce zmínit spíše na 

tvůrčí činnosti, které mají ambici být vědeckými, ale kterým se to nedaří, 

nebo na kreativní aktivitu, která používá/zneužívá rysy vědecké práce. 

 První zmíněná skupina „vědců“ patří mezi provozovatele aktivit, 

klasifikovaných jako ludismy (termín původně z psychiatrie). Ty popisuje 

Vladimír Borecký (1996a) jako skupinu aktivit, které by se daly česky 

označit za hračičkování a ke kterým patří kromě již v jiném kontextu 

zmíněné brikoláže také sběratelství, koníčky a zlepšovatelství. Kromě 

ludismů, určených pro individuální využití, vznikají i vědecky, umělecky či 

technologicky „převratné“ objevy. 

 Typologii ludistů, nazývaných též slovem K.S.Amerlinga 

obzvláštníci, předkládá Boreckého kniha Zrcadlo obzvláštního (1999). 

Pomineme-li oblasti umění (poezie, hudba), jsou zdokumentováni 

obzvláštníci šesti okruhů10. V oblasti historie a lingvistiky mrtvých jazyků 

leží skupina historizátorů a dešifrátorů, mezi nimiž čestné místo zaujímají 

velikáni našich dějin Ján Kollár a prof. Zdeněk Nejedlý. Lingvistice 

                                                
9 mohou být také jejím hlavním předmětem – toto téma je ovšem v této práci ponecháno zcela stranou 
10 Odlišnou typologii používá belgický patafyzik A.Blavier (ibid.). 
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propadli neologisté a neofázisté – k dokonalosti dovedení příznivci 

„knihovtipníků“ a „čistonosoplen“ či vynálezci jazyků zcela nových. 

Přírodovědce nejrůznějších směrů zastupují kromě velikána Jakuba 

Hrona Metánovského (figuruje také jako jediný v další kategorii 

vynálezců) také dva ministři školství. Mezi mysliteli a reformátory, tedy 

obzvláštníky na poli filozofie a politiky, opět najdeme i Jakuba Hrona. 

Poslední, bohatě zastoupená skupina léčitelů a hygieniků, zahrnuje 

mimo jiné i obrozence K.S.Amerlinga či L. Sacher-Masocha. 

 Tito myslitelé, jejichž dílo se může zahrnout pod zkratku mašíbl 

(magoři – šílenci – blbi)11, jsou neklamným důkazem toho, že kreativita a 

imaginace ve vědě neznají mezí. 

 Pokud jde o druhý aspekt vztahu vědy a tvořivosti, tedy užití 

„vědeckého diskurzu“ pro persifláž či mystifikaci, pramení jeho atraktivita 

z důvěryhodnosti a objektivnosti prezentovaných informací, která je 

vědeckému diskurzu imanentní12.  

Dnes asi nejznámějším příkladem zneužití vědeckého diskurzu 

jsou semináře Divadla Járy Cimrmana, které podrobují fiktivnímu 

odbornému výzkumu neexistující osobu. Nepříliš citlivě s vědeckými 

principy nakládalo v 50. a 60. letech hnutí fekálismu, které svérázným 

způsobem aplikovalo zásady marxismu-leninismu na základní tezi 

„všecko stojí za h…“ Při hlubším pohledu do historie a za hranice 

rozhodně stojí za zaznamenání patafyzika, výtvor Alfréda Jarryho 

(Borecký, 1996b).  

 

 

                                                
11 termín vznikl na vědeckých pracovištích jako název pro složku s materiály pro seriózní práci 
nepoužitelnými (ibid.) 
12 „Věda proniká stále hlouběji do zákonitostí přírody, společenského rozvoje a myšlení, poskytuje 
možnost předvídat a umožňuje přetvářet skutečnost v zájmu společnosti“ (Filozofický, 1985). Tento 
citát je sice z publikace vydané v době minulé, důvěra v jeho platnost se ovšem na aktuální 
společenské zřízení vázat nemusí. 
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 VĚDA ↔ KREATIVITA A IMAGINACE 

 

 V dnešní postmoderní době, kdy se rozostřují hranice mezi vědními 

obory a je možné pracovat současně se vzájemně se vylučujícími 

teoriemi, se posouvají i hranice toho, co je možné chápat pod pojmem 

„věda,“ „vědecký.“ Na důkaz tohoto tvrzení pojednám na tomto místě o 

dvou částech postupové práce Mgr. Štefana Švece, kterou předložil 

k obhajobě na Katedře české literatury a literární vědy FF UK. Jedná se 

o práce, jejichž témata jsou sice rozdílná, kromě společného slovníku 

termínů je ale spojuje i shodný autorův ilokuční záměr. 

 Literární část práce (Švec, 2003a) se jmenuje Matěj Brouček jako 

prepostmoderní typus a ukazuje, že Svatopluk Čech – nevěda – byl 

postmodernistou. K tomuto důkazu jsou kromě citátů z knih o Matěji 

Broučkovi a Lyotardovy O postmodernismu použity i další výroky z knih 

různých autorů. Práce, vystavěná na logickém argumentu o právu 

čtenáře na interpretaci díla v jeho současném kontextu, oslovila porotu 

v soutěži studentů katedry natolik, že získala 2.-3 místo13. 

 Oproti tomu část jazykovědná (Švec, 2003b) byla příslušnými 

pedagogy odmítnuta jako nevyhovující. Její mnohoslibný název Spirála, 

aneb třikrát nic třikrát jinak, tré všeho v trojí vznešenosti a trojné 

adherentně expresivní sémantické pole jako komunikační klubíčko 

skrývá text, který pojednává sám o sobě s použitím výrazových 

prostředků různých diskurzů (vědeckého, poetického a náboženského). 

Jedná se přitom v mnoha aspektech o fundovaný odborný text: „Základní 

hypotézou práce je teze, že zmíněná tři paradigmata se při jistém 

způsobu vhledu mohou stát substituovatelnými, že mohou být 

generována i akceptována jako paradigmata „synonymická“…“ 
                                                
13 Práce je na odkazované stránce k dispozici pod odkazy „mimovýukové aktivity“ a „soutěže.“ 
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 Na druhou stranu, umím si představit, že někoho nemuselo 

uspokojit vysvětlení „V náboženském kontextu byl výběr autorovi zjeven 

vyšším vnuknutím, v kontextu vědeckém je výsledkem dlouhotrvajících 

úvah o komplementaritě a stratifikaci mnoha různých diskurzů a 

v literárním kontextu se ve své podobě ustavil jako důsledek hry, žertu, 

autorské sebeinspirace a náhody.“   

Přitom ale v přijaté práci (Švec, 2003a) najdeme odstavce 

v podobném duchu: „Slovníček nejpříšernějších pojmů (Tento slovníček 

vychází ze zásady, že každá odborná práce si sama pro sebe může 

definovat cokoliv jakkoliv, a z toho, že čím širší je definice, tím je 

přesnější. Definice níže obsažené si nenárokují jakoukoliv obecnější 

platnost.)“ nebo „Všechny citáty, použité v této práci (nepočítaje v to citáty 

z Broučkových cestopisů a z Lyotardovy knihy O postmodernismu) byly vybrány 

náhodou – byly nalezeny na první náhodně otevřené stránce 

z inkriminovaných knih, prací či periodik…. Chtěl jsem jen dokázat, že 

vhodné motto takřka pro cokoliv se dá najít bez námahy prakticky 

kdekoliv, a domnívám se, že se mi to podařilo.“ 

 Domnívám se, že Švecovy práce jsou důkazem vztahu vědy, 

imaginace a kreativity ve všech popsaných směrech. Nejenže se 

teoreticky zamýšlejí nad povahou vědy jako takové, a to způsobem velmi 

kreativním a obrazivým, ale zároveň jejich obsah byl (jednou částí) 

z vědeckého diskurzu vykázán, a o tom, že si tyto práce dělají 

z „vědeckosti“ trochu legraci, nemůže být nejmenších pochyb. 
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 ZÁVĚR 
 
 Závěrem této práce bych ráda řekla, že jejím hlavním cílem bylo – 

spíše než přispět objevnou myšlenkou k vědeckému, teoretickému 

pohledu na imaginaci – vložit alespoň trochu tvořivosti a imaginace do 

zpracování tématu, které mě osobně velmi zajímá: Jak se kreativita a 

představivost projevují ve vědecké práci. 
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