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Úvod 

Kreativita ako súčasť osobnostných predpokladov by sa mohla chápať ako základný 
impulz na to, aby sa spoločnosť mohla zbavovať istých stereotypných vzorov pri vnímaní 
okolitého sveta. Je zároveň aj prostriedkom na objavenie, popísanie a nakoniec aj pochope-
nie nových poznatkov, pojmov alebo javov. Ako sa menila a vyvíjala spoločnosť, vedné dis-
ciplíny, umenie a poznanie, tak sa objavovala aj tvorivá činnosť s prvkami kreativity, vyz-
načujúca sa silnejšou alebo slabšou intenzitou originality. Tento druh činnosti smeroval  
k myšlienkam alebo produktom, ktoré do istej miery ovplyvnili progres smerom k posúva-
niu hraníc za ďaleko poznané a doteraz známe poznatky a informácie. Dimenzia ľudskej 
činnosti a poznania tak nie je absolútnou jednotkou nemennou v čase.  

Tvorivosť považujeme za jeden z dôležitých aspektov ľudského poznania potrebných 
na napredovanie spoločnosti. Zložitosť problematiky kreativity naznačuje už samotný fakt, 
že neexistuje jednotná a globálna definícia kreativity. Univerzum tvorivej činnosti človeka 
je také rôznorodé, že nemožno predpokladať jedinú unifikovanú definíciu pre všetky oblasti 
tvorby. Vo viacerých definíciách sa však v súvislosti s kreativitou spomínajú také typy čin-
nosti a myslenia, ktoré sú charakterizované ako tvorivé, intuitívne, divergentné, neformali-
zované, originálne alebo nekonvenčné.  

Definovať a skúmať kreativitu vo vedeckých sférach je komplikované aj preto, lebo 
vedecká práca sa svojimi atribútmi odlišuje od umeleckých tvorivých oblastí. Tu platia isté 
pravidlá, záväzky a zásadné základy vedeckých doktrín, v rámci ktorých vedci uplatňujú 
svoj potenciál. Hoci sa môže zdať, že kreativita je dominantou skôr umeleckých smerov, 
v súvislosti s vedou sa začala skúmať už v 50-ych rokoch minulého storočia.  

Cieľom príspevku je priniesť prehľad rôznych definícií, aspektov a atribútov kreativity, 
keďže ide o veľmi komplexnú problematiku. Tie budú porovnávané s vedeckou kreativitou 
a následne predstavené v rámci pojmovej mapy. Aj v súčasnosti niektorí odborníci vyznávajú 
názor, že vedecká kreativita neexistuje a nemožno hľadať súvislosti medzi inteligenciou 
a kreativitou. Aj preto sa v rámci príspevku objaví komparácia niektorých názorov odborní-
kov na danú problematiku, ktorí tvrdia, že skúmanie vedeckej kreativity nie je irelevantné. 
Tieto názory vznikajú na základe výskumov z psychologického, historického a empirického 
hľadiska, preto sa v príspevku objavia aj aspekty takých odborov, akými sú teória vedy, 
Gestalt psychológia a kognitívna veda. Základy týchto odborov sa odrážajú v teoretických 
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častiach výskumov vedeckej kreativity. Cieľom príspevku je predstaviť rôzne pohľady na 
kreativitu vedeckých pracovníkov, pretože táto problematika v slovenskom kontexte nebola 
doteraz rozpracovaná a nebola jej venovaná dostatočná pozornosť. Pritom ak sa pozrieme 
na tendencie a vývoj vedeckých oblastí, kreativita sa javí ako kľúčová téma pri odhaľovaní 
jednotlivých súvislostí vedeckého progresu. 

1. Definovanie kreativity 

V súčasnosti existuje mnoho pohľadov na to, čo je kreativita, pričom každý odbor ju 
popisuje zo svojho hľadiska riešenia vedeckej alebo odbornej problematiky. Najkomplex-
nejšie sa definovaniu a popisu kreativity venuje najmä odbor psychológie, a to na rôznych 
úrovniach, či už neurologickej, kognitívnej, afektívnej, osobnostnej, ale aj na kultúrnej a so-
ciálnej úrovni. Autorky článku Creativity Hennessey a Amabile vyjadrujú názor, že skôr ako 
kreativitu podrobíme výskumu, je potrebné charakterizovať jej základné aspekty, čo môže 
byť vzhľadom na jej rôznorodosť kritickou úlohou (Hennessey, Amabile, 2010). Zo širšieho 
hľadiska charakterizujú kreativitu ako vývoj nových myšlienok, produktov alebo aj riešení, 
ktoré vzhľadom na ich inováciu majú zmysel na individuálnej, ako aj na sociálnej úrovni. 
Z užšieho hľadiska autorky vyjadrujú potrebu popísať a pochopiť kreativitu z rôznych as-
pektov: 

kreativita produktov – tento aspekt kreativity chápu ako dlhodobý celistvý prvok ľud-
skej činnosti na experimentálnej báze. Zväčša nie jeden človek, ale viacerí ľudia sa podie-
ľajú na vytvorení takého produktu, ktorý by mal vysoký stupeň originality a inovácie,  

osobnostná kreativita – na rozdiel od predchádzajúceho bodu, táto sa týka skúmania, 
merania a hodnotenia kreatívnej inteligencie, divergentného myslenia a originality jednot-
livca, 

neurologický, biologický, afektívny a kognitívny aspekt kreativity – ide o zodpovedanie 
otázok, kde v mozgu sú generované myšlienky chápané ako kreatívne a do akej miery emó-
cie stimulujú tvorivosť človeka (Hennessey a Amabile 2010). 

 

Veľmi jednoducho podané – charakterizovanie kreativity je rozdelenie kreativity na 
tzv. „Big C“ a „Little C“: 

Big C – označovaná ako kreativita rozsiahlejšieho a intenzívnejšieho charakteru, ktorá 
sa u kreatívnych ľudí zväčša objavuje len niekoľkokrát v živote, pričom má dlhodobejší 
a intenzívnejší atribút.  

Little C – definovaná ako každodenná kreativita umožňujúca osobám prostredníctvom 
diferentných metód riešiť akékoľvek problémy (Hennessey a Amabile 2010). 

 

Ďalší pohľad na chápanie kreativity prináša Eleni Sefertzi v práci Creativity. Kreativi-
tu charakterizuje ako prostriedok integrovania doterajších známych faktov do novej formy 
poznania a tiež aj ako prostriedok vytvárania takého riešenia problému, ktoré by malo ino-
vatívny a zmysluplný atribút. Za hlavný cieľ kreativity považuje „myslenie za existujúcimi 
hranicami, povzbudenie zvedavosti, odpútanie sa od racionálnych, konvenčných nápadov 
a formalizovaných postupov, spoliehanie sa na imagináciu, divergenciu, náhodu a zvažova-
nie viacnásobného riešenia a alternatív“ (Seferzi 2000, s. 2). 

Rôznorodosť definícií týkajúcich sa kreativity, popisujú v článku Creativity, Intelli-
gence, and Personality autori Barron a Harrington z troch základných hľadísk. Prvé hľadis-
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ko je určenie úrovne kreativity – podľa autorov je možné chápať kreativitu podľa zložitosti 
problému a jeho riešenia, podľa elegancie, prípadne podľa krásy určitého produktu ako vý-
sledku tvorivej činnosti. Taktiež je možné kreativitu hodnotiť aj podľa prirodzenosti dosahu 
a vplyvu, ktorý daný výtvor alebo produkt má. Ďalšie hľadisko je charakter výsledku tvori-
vej činnosti – kreativita sa podľa autorov dá rozdeliť aj podľa hodnoty a významu výsled-
kov tvorivej činnosti. Tretie hľadisko, podľa ktorého sa charakterizuje tvorivosť, je rozpo-
znávanie kreativity – kreativita ako úspech, kreativita ako schopnosť, kreativita ako povaha 
alebo postoj (Barron a Harrington 1981).  

1.1 Aspekty kreativity 

Súčasťou kreativity sú jednotlivé aspekty, umožňujúce pochopiť tvorivosť v súvislosti 
s ďalšími vlastnosťami osobnosti ako originalita a inovácia. Tieto aspekty sú:  

1. Biologický aspekt – z tohto hľadiska sa kreativita zvykne skúmať na základe vybra-
nej vzorky respondentov, ktorým sa predkladajú určité úlohy (napríklad asociačné cvičenia, 
pozeranie filmov, tvorba alternatívnych záverov, popis emócií pri prezentácii určitých kul-
túrnych a umeleckých diel a pod.). Pri nich sa sleduje aktivita mozgu a vytvárajú sa MRI1  
a PET2 snímky, ktoré podávajú obraz o určitých stimulovaných mechanizmoch a reakciách 
pri riešení daných úloh (Runco 2007). Na základe takto uskutočnených výskumov možno 
získať informáciu o konkrétnych biologických procesoch asociovaných kreativitou.  

2. Zdravotný aspekt – afektívne poruchy v spojitosti s kreativitou môže potvrdzovať 
množstvo významných umelcov, vedcov, politikov, filozofov, ktorí trpeli rôznymi mentál-
nymi poruchami a chorobami. Najmä bipolárna porucha je prisudzovaná géniom. V prvej 
fáze (produktívna fáza) majú totiž dostatok energie na to, aby boli v enormnej miere schopní 
tvoriť, písať a konštruovať. No v druhej fáze (kritická fáza), typickej depresívnymi nálada-
mi, nie sú schopní byť dostatočne spokojní s tým, čo vyprodukovali. Na základe toho spätne 
veľmi kriticky hodnotia to, čo vytvorili v produktívnej fáze, pričom zostávajú myšlienky, 
frázy, alebo návrhy, ktoré sú hodnotené ako najlepšie.  

3. Sociálny, edukačný a kultúrny aspekt – okolie, hodnoty, názorové postoje, sila tradí-
cií a konvencií, politika organizácie a prostredie, ktoré ľudí obklopuje, môžu mať markant-
ný vplyv na stimuláciu, alebo naopak potláčanie kreatívneho potenciálu (Runco 2007).  

4. Osobnostný a emocionálny aspekt – kreativita sa vo veľkej miere skúmala najmä 
z psychologického hľadiska ako osobnostná zložka alebo ako osobnostný predpoklad jedin-
ca. V rámci tohto aspektu vznikajú výskumy zaoberajúce sa charakterizáciou spojenia medzi 
osobnosťou človeka a jeho mierou kreativity. Osobnosť je tak chápaná ako celok myšlienok, 
postojov, názorov a správania, prostredníctvom ktorých sa človek odlišuje od ostatných.  
Vo vzťahu ku kreativite sa osobnosť skúma najmä z týchto hľadísk: samostatnosť a nezávis-
losť, sebakontrola, impulzívnosť, dobrodružnosť, snívanie, senzitívnosť, sebadôvera a moti-
vácia (Runco 2007).  

Skúmanie kreativity na základe vyššie spomenutých aspektov môže byť zložitou vý-
skumnou oblasťou, pretože každá osobnosť má v sebe komplex všetkých týchto navzájom 
sa podmieňujúcich a ovplyvňujúcich aspektov kreativity. Ak by sme chceli skúmať mieru 
tvorivého talentu človeka, nemožno každý jeden aspekt skúmať ako izolovanú jednotku, 
pretože výsledok by mohol byť neúplný a skreslený.  

                                                 
1  MRI – Magnetic Resonance Imaging 
2  PET – Positron Emission Topography  
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Keďže spoločnosť a poznanie sa neustále vyvíjajú, v súčasnosti sa výskumy kreativity 
chápu ako dôležitá doména pre skúmanie variabilných a diferentných atribútov ľudskej čin-
nosti.  

1.2 Kreativita – kognitívna či emocionálna inteligencia?  

Spojenie medzi inteligenčným a kreatívnym potenciálom bolo skúmané už pred 50 rok-
mi.Staršie výskumy boli orientované skôr na dokazovanie, že inteligencia a kreativita sú 
dva nezávisle fungujúce aspekty, ktoré sa navzájom neovplyvňujú.  

Neskoršie výskumy sa však odvíjali od teórie, že isté spojenie medzi inteligenciou a kre-
ativitou môže existovať. Problémom však je to, že podobne ako kreativita, aj inteligencia je 
definovaná rôzne. Niekto inteligenciu chápe ako mieru empirických poznatkov z predošlých 
skúseností, niekto ju definuje v spojitosti s akademickými úspechmi a niekto ju spája s mie-
rou informovanosti človeka o okolitom svete. Práve v rámci poslednej časti bol definovaný 
termín „empirické tendencie.“3 Súčasťou týchto tendencií bolo aj zistenie, že deti, ktoré majú 
viac skúseností, informácií a poznatkov, sú charakterizované ako inteligentnejšie, s vyššou 
pravdepodobnosťou divergentného myslenia. (Runco 2007).  

Preto aj určitá miera informovanosti v rámci empirických poznatkov môže v pozitív-
nom zmysle ovplyvňovať kreativitu.  

 

 

Obr. 1  

Matica spojenia kreativity a inteligencie podľa Runca (2007) 

Obrázok č. 1, ktorý bol získaný na základe testovania inteligenčných a kreatívnych 
schopností, poukazuje na to, že inteligencia a kreativita spolu súvisia, ale len na určitej úrovni. 
Na to, aby človek mal istý kreatívny potenciál, je potrebný aspoň minimálny stupeň inteli-
gencie.Podľa tejto matice sa pri testovaní ukázalo, že vysoký inteligenčný stupeň sa dokon-
ca môže vylučovať s vysokou mierou kreatívneho potenciálu (Runco 2007). 

                                                 
3 Spomenuté v monografii Knowledge and reason in cognitive development od autorov J. C. Kaufmana a J. Baera. 
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Podľa dosiahnutých výsledkov Runco vyjadruje domnienku, že inteligencia a kreativi-
ta do určitej miery spolu súvisia, ale nemajú na seba markantný vplyv, dokonca sa môžu 
navzájom vylučovať.4 Za zmienku však stojí aj fakt, že žiaden testovaný subjekt nemal nízky 
inteligenčný kvocient a zároveň vysokú mieru kreatívnych schopností.  

Na základe predchádzajúceho možno konštatovať, že rovnaké kreatívne a inteligenčné 
schopnosti nie sú celkom nezávislé aspekty poznávania a tvorenia, ale je menej pravdepo-
dobné, že by u človeka fungovali vo vzájomnej symbióze a výrazne sa ovplyvňovali.  

Tento názor sa v práci Are intelligence and creativity really so different? Fluid intelli-
gence, executive processes and strategy use in divergent thinking autori Emily C. Nusbaum 
a Paul J. Silvia snažia vyvrátiť výskumom, v ktorom sa skúma miera relačného vzťahu me-
dzi divergentným myslením a inteligenciou.  

Divergentné myslenie umožňuje človeku vidieť rôzne súvislosti a prostredníctvom aso-
ciačných schopností spájať poznatky do jedného zmysluplného celku.  Kreativita sa v tomto 
procese objavuje vtedy, keď sa asociácie vytvárajú ďaleko za poznanými a originálnymi 
konceptmi. Nusbaum a Silvia výskumom dosiahli výsledky, ktoré poukázali na fakt, že 
u testovaných subjektov, u ktorých bola potvrdená vyššia miera divergencie, sa objavuje aj 
vyššia kreatívna výkonnosť. Na základe toho vyjadrujú názor, že inteligenčné a kreatívne 
schopnosti spolu nesúvisia iba skromne, ale majú výraznejšie spojenie (Nusbaum a Silvia 
2011). 

Ide tak o dva výskumy, ktoré priniesli dva protichodné výsledky. V prvom (Runco, 2007) 
sa nepredpokladá, že by inteligencia a kreativita spolu výraznejšie súviseli, v druhom (Nus-
baum, Silvia 2011) bol vyjadrený názor, že medzi nimi sú silnejšie a závislejšie väzby. Oba 
výskumy majú tiež teoretické podklady, v ktorých spomínajú ďalšie skúmania s rôznorodý-
mi výsledkami podobne, ako ďalšia odborná literatúra zaoberajúca sa touto  problematikou 
(Samet 2010; Pereira 2007). Je ťažké podať presný obraz o tom, do akej miery spolu tieto 
dva osobnostné predpoklady súvisia.  

Kreativita je príliš komplexná problematika na to, aby sa skúmala len v súvislosti s mož-
nou koreláciou s inteligenčným kvocientom. V súvislosti s kreativitou sa často spomínali 
emócie a osobnostné predpoklady, ako podstatná súčasť kreatívneho potenciálu. Je preto na 
mieste položiť si otázku, či a do akej miery kreativita súvisí s emocionálnou inteligenciou.  

Emocionálna inteligencia by sa dala charakterizovať akoschopnosť presne chápať emó-
cie, používať emócie na zlepšenie myslenia, pochopiť a pomenovať emócie a regulovať ich 
voči sebe aj ostatným“ (Ivcevic et al. 2007, s. 200). Kolektív autorov v práci Emotional 
intelligence and emotional creativity predpokladá, že presne tak, ako je pri riešení určitého 
problému a tvorení alternatív potrebné myslieť divergentne, aj emocionálna inteligencia 
môže priniesť inovatívne výsledky do ľudskej činnosti a poznania.  

Kreativita sa môže dotýkať aj iných osobnostných a emocionálnych predpokladov, ako 
sú motivácia, pozitívne a negatívne emócie, sebadôvera, senzitívnosť a pod., ktoré môžu 
určovať kvalitu tvorivej činnosti človeka.    

Na základe predchádzajúceho nemožno podať presný obraz toho, do akej miery spolu 
kreativita a inteligencia súvisia a do akej miery emócie vplývajú na kvalitu tvorivej činnos-

                                                 
4 Taktiež podľa Runca ide aj o to, že mnohí teoretici, ktorí prichádzali s originálnymi a inovatívnymi myšlienkami 

a ktorí boli považovaní za vysoko inteligentných, v skutočnosti svoje teórie nikdy nepotvrdili solídnymi vedec-
kými teóriami a výskumami. Zostali len na úrovni špekulatívnych hypotéz. Pre Runca nie je smerodajný faktor 
potvrdenia ich vysokého inteligenčného kvocientu.  
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ti. Aj napriek tomu, že už aj v minulosti sa uskutočnilo niekoľko rôznorodých výskumov, 
doteraz sa názory odborníkov na túto problematiku rozchádzajú. 

Výraznejšie však rezonuje názor, že na to, aby človek mohol vykonávať kvalitnú tvo-
rivú činnosť, je potrebné, aby mal isté kognitívne schopnosti videnia súvislostí aj tam, kde 
ich ostatní nevidia. Tiež je potrebná optimálna úroveň inteligencie naosvojenie si divergent-
ného prístupu k chápaniu sveta podobne, ako sú potrebné aj emocionálne schopnosti pri vy-
tváraní produktov, myšlienok, diel a vzorov s istou mierou inovatívnosti a originality.  

1.3 Vedecká kreativita 

Dean Keith Simonton v článku Creativity in Science: Chance, logic, genius, and zeit-
geist odmieta limitovanie kreatívnej činnosti podľa pôžitku, ktorý by malo priniesť iba ume-
lecké dielo. Vedeckú kreativitu dokazuje na jednotlivých príkladoch z minulosti, pričom 
spomína mená významných vedcov, ktorých výsledky tvorivej činnosti majú väčší dopad 
na spoločnosť a poznanieakonajkvalitnejšie umelecké diela. Výsledky inovatívnej činnosti, 
napríklad Newtona, Darwina, Fleminga, Röntgena a mnohých ďalších chápe ako prostrie-
dok komunikácie vedeckých a odborných informácií, ktoré majú dopad aj na súčasný spô-
sob života, ľudskú činnosť a poznanie. Simonton obhajuje názor, že „vedecká kreativita by 
mala byť vo vyššej úcte, ako ostatné formy kreativity..., takéto tvrdenie je neodmysliteľne 
trúfalé..., avšak je to zrejme v knihách, ktoré zmenili svet, pričom polovica z nich je vedec-
kého, nie literárneho alebo filozofického charakteru“ (Simonton 2004, s. 2). 

Podobne vidí vedeckú kreativitu Kevin Dunbar v Onlinecreativity and conceptual chan-
ge in science. Vedeckú činnosť v tomto smere vníma ako priestor ideálny na vyvíjanie no-
vých teórií, ktoré svojou originalitou a významom môžu prispieť k rozvoju daného odboru. 
Tvorivosť vo vede vidí ako rozvoj poznatkovej bázy, relevantný podklad k výskumu a naj-
mä ako skupinovú prácu. Vyššia miera kreativity vo vedeckej práci sa môže prejaviť vo väč-
šej skupine odborníkov, ktorí kolaborujú na rôznych vedeckých projektoch. Nadobudnuté 
poznatky môžu vzhľadom na diferentné skúsenosti vedcov a na predchádzajúcu vedeckú 
činnosť rôznorodého charakteru pri vzájomnej práci prispieť ku kreatívnejším procesom 
(Dunbar 1997). 

Čo sa týka vedeckej kolaborácie, autori Umer Farooq, John M. Carroll a Craig H. Ganoe 
v práci Supporting creativity in distributed scientific communities dokonca charakterizujú 
tvorivú činnosť ako hlavný aspekt a dôvod, prečo vzniká vedecká kolaborácia. Z tohto po-
hľadu kreativitu vo vede vysvetľujú ako „proces smerom k dosahovaniu výsledkov, ktoré sa 
chápu ako inovatívne v rámci relevantnej komunity. Kreativita sa neodohráva vnútri jednej 
hlavy, ale na základe interakcie medzi osobnostnými myšlienkami a socio-kultúrnym kon-
textom“ (Farooq et al. 2005, s. 217). Vedecká činnosť sa tu chápe ako proces, aktivita na 
komunikovanie výsledkov vedeckej činnosti.  

Autori Bohm a Peat v knihe Science, Order, and Creativity dokonca vyjadrujú názor, 
že celá veda je vo svojom základe verejná a sociálna aktivita, pretože „je ťažké predstaviť 
si vedecký výskum v akomkoľvek skutočnom zmysle, ktorý nezahŕňa komunikáciu v rámci 
celej vedeckej komunity“ (Bohm a Peat 2000, s. 9). 

Na základe týchto definícií sa vedecká kreativita môže líšiť od kreativity v iných oblas-
tiach ľudského pôsobenia a činnosti. Smerodajná je kolaborácia pri vedeckej práci. Na jed-
nej strane môže byť nevyhnutnosť kolektívnej komunikácie vo vytváraní nových koncepcií  
limitujúca, pretože je potrebné prihliadať na poznatky, prípadne postoje celej vedeckej ko-
munity. Na druhej strane takáto kolektívna činnosť s prvkami tvorivosti môže znamenať 
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vyššiu podporu pri vedeckej činnosti. Je prostriedkom stimulácie k dosahovaniu úspechov 
a vyšších stupňov kreativity pri riešení určitého problému (napríklad prostredníctvom brain-
stormingu). 

Všetky vyššie spomenuté definície majú isté diferentné odchýlky. Kreativita savšeobecne 
vníma ako postoj, alebo ako osobnostná zložka a schopnosť. Kreativita umožňuje človeku 
vysporiadať sa s každodennými problémami, vytvárať myšlienky, smery a produkty, ktoré 
majú markantnejší význam ďaleko za individuálnymi hranicami.  

Naopak kreativita vo vede je v odborných textoch spomínaná najmä pri kolaborácii, 
skupinovej práci a tvorení projektov. Tie síce môže vytvárať jeden vedec, ale aj ten sa vo 
svojej činnosti musí do určitej miery podriaďovať určitým intelektuálnym záväzkom a tiež  
súvislostiam v doterajšom kolektívnom poznaní. Výsledky svojej práce musí komunikovať 
v rámci celej vedeckej komunity.   

Vo vede sa totiž na rozdiel od umeleckých smerov javia isté limitujúce faktory, ktoré 
sú vytvorené na základe kontextu so súčasným stavom poznania. Kreatívna činnosť v súvis-
losti s vedou musí zodpovedať istým princípom racionality a zásadných pilierov vedy, ktoré 
môžu byť charakterizované ako základ pre rôzne vedné disciplíny. Hoci ešte stále prevláda-
jú tendencie skloňovať kreativitu s umením, inovácia, originalita, jedinečnosť a tvorivá čin-
nosť môžu byť súčasťou aj vedeckej práce.   

1.4 Pojmová mapa 

Na základe všetkých predchádzajúcich preštudovaných zdrojov týkajúcich sa kreativi-
ty z rôznych hľadísk, sme vytvorili pojmovú mapu, ktorá je pokusom o vizuálne usporiada-
nie vlastných myšlienok a pochopenie ich vzťahov v rámci kreativity. Je vyjadrená nasle-
dovne:  

Obrázok 2 Pojmová mapa kreativity popisuje základné pojmy, ktoré sa tejto problema-
tiky týkajú. Kreativita môže súvisieť s každodennými kreatívnymi úspechmi pri riešení  
určitých problémov (little „C“), ale aj s takou kreatívnou činnosťou, ktorá sa objavuje len 
niekoľkokrát za život (big „C“) a má rozsiahlejší, intenzívnejší a dlhodobejší charakter.  

Základným prvkom kreativity je posúvať hranice smerom k doteraz nepoznaným javom, 
poznatkom a faktom.  Na to je potrebné povzbudzovať zdravú zvedavosť, podporovať ne-
formalizované postupy myslenia, vizualizovať jednotlivé diferentné možnosti pre riešenie 
určitej problematiky a upustiť od veľmi racionalizovaných postupov k intuitívnym kreatív-
nym impulzom.  

Kreativita sa zvykne spájať predovšetkým s umením, preto sú súčasťou mapy pojmy 
označujúce produkty ľudskej činnosti a poznania s vysokou umeleckou hodnotou. V súčas-
nosti je však predmetom skúmania aj možné spojenie vedy a kreativity, čiže skúmanie diver-
gentného myslenia, poznatkovej bázy a informačných teórií, ktoré môžu ovplyvňovať vedec-
kú kreativitu. Mapa obsahuje aj isté emocionálne aspekty človeka, u ktorých sa predpokladá 
vyšší stupeň inovatívnej činnosti. 

Každá činnosť je do určitej miery ovplyvnená aj rôznymi aspektmi (osobnosť, zdravie, 
výchova, spoločnosť, vzdelanie a pod.), ktoré určujú, aké atribúty bude mať kreatívna čin-
nosť jedinca. 
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Obr. 2 

Pojmová mapa kreativity 

2. Kreativita vo vede 

Na to, aby sme vedeli približne pochopiť, kedy sa vedecká práca začala spájať s kreati-
vitou, je potrebné pozrieť sa nielen na históriu vedy ako takej, ale aj na predchádzajúce psy-
chologické výskumy. V nich sa začali objavovať prvé snahy o pochopenie jednotlivých fak-
torov fungovania ľudskej mysle pri vedeckej činnosti a vytváraní jednotlivých vedecko-
výskumných faktorov. Howard E. Gruber and Katja Bödeker v monografii Creativity, Psy-
chology and the History of Science tvrdia, že vedecká kreativita má svoje korene v Gestalt 
psychológii a kognitívnej vede.   

2.1 Gestalt psychológia 

Aj napriek tomu, že niektorí odborníci vyjadrujú názor, že Gestalt psychológia je v sú-
časnosti už bezpredmetná, význam progresu, ktorý s ňou prišiel, je nepopierateľný. Jej zá-
klady sa doteraz objavujú v niektorých odborných psychologických prácach a teóriách.   

Gestalt psychológia vznikla na základe významnej práce Maxa Wertheimera Phi Phe-
nomenom v roku 1912. Autor ňou vyjadruje názor, že každý pohyb je možné vnímať sub-
jektívne, na základe zmyslovej percepcie. Preto celkové vnímanie a poznanie je založené na 
štruktúrovaných celkoch. Celok sa v tomto zmysle považuje za súhrn jednotlivých častí, 
ktoré sú od seba neoddeliteľné, sú medzi nimi vzájomné vzťahy, pričom celok má vždy pre-
vahu nad jednotlivými časťami (Luccio 2011). 
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Okrem toho sa Wertheimer v rámci Gestalt psychológie venoval aj problematike vní-
mania. Ak podľa neho „pozorovateľ vníma priestor celkom prirodzeným spôsobom a bez 
akejkoľvek snahy a skúmania, potom sa pole rozdelí na niekoľko rozdielnych jednotiek pred-
stavovaných elementmi v danom priestore, ktoré majú tendenciu spájať sa podľa určitých 
faktorov. Tieto faktory sú proximita, podobnosť, bilančná kontinuita, spoločný zámer, pred-
chádzajúce skúsenosti a stručnosť“ (Luccio 2011, s. 97). Z hľadiska individuality vnímania 
a kognície vo vedeckej oblasti sú aj tieto jednotlivé faktory dôležité pre pochopenie okolité-
ho sveta. Tento proces je veľmi individuálny a zároveň spojený najmä s predchádzajúcimi 
vedomosťami a skúsenosťami, ktoré podmieňujú charakter súčasného vnímania.  

Skutočnosť, že Gestalt psychológia sa považuje za základ skúmania jednotlivých aspek-
tov vedeckého myslenia, je daná aj výskumami, ktoré boli ovplyvnené Gestalt princípmi. 
Tieto výskumy sa týkajú najmä skúmania zmyslovej modality, učenia sa, skúmania myšlie-
nok, pamätia emócií. Ich cieľom bolo priniesť také poznatky a informácie, ktoré by ovplyv-
ňovali ďalšie tendencie nielen vo vede, ale aj v umení.  

Avšak Gestalt psychológia a jej princípy boli prijaté s rozpačitými náladami, čo bolo 
podmienené aj istými spoločenskými javmi5 a tým, že Gestalt princípy boli podrobené veľ-
mi silnej kritike. Výsledky Gestalt výskumov boli spochybňované a tento proces ovplyvnil 
aj fakt, že gestaltici svojimi výskumami, intelektuálnym a spoločenským statusom nezapa-
dali do povojnovej spoločnosti. Napriek tomu sa Gestalt psychológia stala podkladom pre 
ďalšie teórie (napríklad Shannonova informačná teória6) a práce, venujúce sa problematike 
percepcie a spracovania informácií (Wagemans et al. 2012). 

Veda a kreativita sa na základe Gestalt psychológie dotýkajú aj spôsobu nadobúdania 
nových poznatkov, vytvárania asociácií a spôsobu vnímania informácií. Individuálna pod-
mienenosť percepcie tak znamená, že všetky jednotlivé podnety a skutočnosti, ktorými člo-
vek získava poznanie a nové informácie, sú silno podmienené tým, čo už človek pozná. 
V oblasti vedeckej práce sa tak vytvárajú myšlienkové interakcie a asociácie na základe 
toho, čo už je poznané a toho, čo je ešte nepoznané. Vedecká práca je tiež do určitej miery 
podmienená istými intelektuálnymi záväzkami a tým, že vedecká kolaborácia môže byť cha-
rakteristická nutnosťou vedeckej komunikácie.  

Aj vzhľadom na tieto faktory Howard E. Gruber and Katja Bödeker v práci Creativity, 
Psychology and the History of Science tvrdia, že v Gestalt psychológii sú položené základy 
kreatívnej vedeckej produktivity.  

2.2 Kognitívna veda 

Začiatky vzniku kognitívnej vedy sa odrážajú v potrebe vytvoriť takú vedeckú discip-
línu, ktorá by sa na adekvátnej úrovni zaoberala komplexnosťou ľudskej mysle. Preto vznikla 
ďalšia interdisciplinárna vedná disciplína – kognitívna veda, vyznačujúca sa takým prístu-
pom, ktorý sa zameriava na skúmanie celého mentálneho sveta človeka (Friedenberg, Sil-
verman 2006).  

                                                 
5 Počas 2. svetovej vojny niektorí profesori nemeckých univerzít emigrovali do USA a tí, ktorí zostali a napriek 

danej spoločenskej situácii sa naďalej venovali výskumom Gestalt psychológie, boli v rámci akademickej obce 
mimo Nemecka ignorovaní. Ich práce a výsledky výskumu tak na dlhé roky zostali nepublikované (Wagemans et 
al., 2012). 

6 Shannonova informačná teória – teória zaoberajúca sa charakterizáciou prenosu, kódovania, ukladania, spracovania 
a využívania informácií. Shannon sa venoval aj problematike informačnej entropie, náhodných variácií, vzájom-
ných informácií a kapacity informačného kanála (Ghahramani 2000). 
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Kognitívna vedaby sa zjednodušene dala charakterizovať ako interdisciplinárna vedná 
disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom mysle. V užšom zmysle slova je to vedný odbor, ktorý 
sa vyznačuje snahou o kolaboráciu výsledkov a poznatkov z iných príbuzných odborov, na-
príklad zo psychológie, z lingvistiky, umelej inteligencie, neurovedy. Avšak nejde o „suma-
rizáciu všetkých týchto disciplín, ale o ich prienik a o konvergenciu prác vzhľadom na špe-
cifický problém... spojenie, ktoré drží kognitívnu vedu ako celok, je v téme mysle a z väčšej 
časti aj v používaní vedeckých metód“ (Friedenberg a Silverman 2006, s. 2). 

Súčasťou kreativity v súvislosti s kognitívnou vedou sú najmä reprezentácie, ktoré 
svojím obsahom alebo kontextom zastupujú určité veci, pojmy, koncepcie, pravidlá, ktoré 
vyplývajú z kognitívneho spracovávania ľudskej mysle. Reprezentácie majú štyri základné 
aspekty: reprezentačný pilier, obsah reprezentácie, spojenie medzi objektmi a ich reprezen-
táciami a interpretovateľnosť. Reprezentácie musia adekvátne vypovedať o danom objekte, 
prípadne o objektoch a musia byť interpretom interpretovateľné. Z hľadiska fungovania 
ľudskej mysle sú najdôležitejšie mentálne reprezentácie, na základe ktorých sa môžu vytvá-
rať k objektom mnohé významy a interpretácie. Silná individualita pri vytváraní vlastných 
reprezentácií je nástrojom,ako sa význam reprezentácie nielen vytvára, ale aj posudzuje cha-
rakter významu ako takého. To, čo je pre mentálne reprezentácie typické, je aj zámernosť. 
„Význam reprezentácie je odvodený zo vzťahu medzi reprezentáciou a tým, čo predstavu-
je... Mentálne štádiá a javy sú zámerné“ (Friedenberg a Silverman 2006, s. 4). 

Práve mentálne reprezentácie významne prispievajú k tvorbe analógových asociácií, 
napríklad pri riešení určitej problematiky. Možnosti hľadania viacerých spôsobov prístupu 
k riešeniu problému sa odrážajú v myšlienkových procesoch. Kognitívne spracovanie objek-
tov prostredníctvom mysle a tvorba asociácií sú preto v súčasnosti predmetom vedeckých 
experimentálnych výskumov. Ich cieľom je preskúmať, akým spôsobom sa vytvárajú origi-
nálne a pôvodné koncepty prispievajúce k rozširovaniu ľudského poznania. Na základe toho 
sa jednotlivé kreatívno-kognitívne štúdie spájajú s celou ďalšou škálou psychických a men-
tálnych predispozícií, ktoré majú určitý vplyv na vedeckú kreativitu. Preto ak sa skúmajú 
atribúty vedeckej kreativity, teoretické základy týchto výskumov vyplývajú z poznatkov 
kognitívnej vedy.  

2.3 Je kreativita vo vede potrebná?  

Pri obhajobe vedeckej kreativity sa viacero výskumníkov odvoláva na významné obja-
vy, ktoré ovplyvnili charakter nielen niektorých vedeckých disciplín, ale aj vnímanie okoli-
tého sveta. Sú to dodnes používané práce a vynálezy, ktoré zmenili štýl práce, života, my-
slenia, tvorby produktov a myšlienok vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti a poznania. 
Pretože pri takýchto objavoch je diskutabilné odhadovať pôvod originálnych myšlienok, 
niektoré elementy kreatívnej invokácie môžu mať prepojenie s inteligenčným kvocientom 
odrážajúcim výsledky v rámci vedeckej produktivity.  

Spojenie vedy a kreativity sa tak stalo problematikou, ktorú dokonca  niektoré odborné 
komunity označujú za kľúčovú, pretože je potrebné skúmať spôsob, akým vnikajú originál-
ne a inovatívne koncepty. Súčasťou tejto problematiky sú aj snahy o rozpoznávanie kreatív-
neho potenciálu a jeho posilňovania.  

Byť kreatívnym znamená opustiť formalizované možnosti riešenia daného problému  
a využívať tak prvky divergentného, intuitívneho a imaginatívneho spôsobu myslenia odliš-
ného od konvenčných spôsobov a nápadov. Takto chápaná kreativita sa môže uplatňovať 
v mnohých oblastiach ľudskej činnosti a poznania, najmä umeleckých, avšak vo vede sa 
kreativita zdá byť podmienená istými tradíciami a záväzkami. Tieto záväzky znamenajú vy-
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tvorenie vhodnej vyváženosti medzi originálnymi vedeckými konceptmi a vedeckou kon-
formitou. 

Thomas S. Kuhn, významný americký filozof, historik vedy a teoretik, vo svojej práci 
The Structure of Scientific Revolutions prináša pohľad na to, ako možno udržiavať balans 
medzi vedeckou konformitou a vedeckou originalitou. Vytvoril model Štruktúra vedeckej 
revolúcie, v ktorej popísal, ako sa v intervaloch menia a striedajú dve fázy, a to „normálna 
veda“ a  „kritické a nepravidelné vedecké teórie.“Jadrom tohto modelu je vznik a striedanie 
jednotlivých paradigiem.  

Tie vznikajú na základe predchádzajúcich uznávaných vedeckých objavov a úspechov 
vedeckej komunity, ktoré predstavujú určitú teoretickú základňu pre ďalšie výskumy a ve-
deckú činnosť. Paradigmy sú v tomto bode chápané ako podstata teoretickej úrovne danej 
problematiky, poznaniaanie sú spochybňované. Slúžia ako vyučovací materiál a všetky ďal-
šie vedecké aktivity, od formulovania otázok cez vytváranie sady výskumných metód až 
po samotný akt výskumu, sú odvodené od týchto paradigiem. Paradigmy tak predstavujú 
kritický pilier „normálnej vedy“ a nemožno vytvárať vedeckú produktivitu, ktorej presved-
čenie by odporovalo týmto paradigmám (Kuhn 2006).  

Kuhn vyjadruje názor, že „normálna veda“ je vzhľadom na tieto paradigmy limitovaná 
a obmedzená. Nielenže sa nevyvíja snaha vytvoriť novšie a originálnejšie koncepty, ale ta-
káto snaha nie je ani podporovaná a prijateľná. 

A preto – kde vznikajú originálne koncepty? A je kreativita vo vede vzhľadom na tieto 
paradigmy potrebná a prijateľná?  

V tejto oblasti vznikajú polemiky, že nové spôsoby uvažovania sú odvodené od toho, 
ako vedci pochopia jednotlivé paradigmy. Ich individuálna interpretácia a percepcia je totiž 
podmienená už známym poznaním, ktoré určuje, ako prijmú vedeckí pracovníci pravidlá, 
koncepty a idey. U vedcov môže absentovať snaha študovať zákony a teórie paradigiem, 
preto poznajú len ich základné koncepty. Nie všetci vedci vo svojom poznaní musia súhla-
siť so zásadami paradigiem, a to môže predstavovať základ vo vedeckej revolúcii smerom  
k nepravdepodobným originálnym objavom (Kuhn 2006).  

Anomálne vedecké teórie vznikajú na základe poznávacích procesov vedcov, ktorí 
identifikujú to, že podstata jednotlivých paradigiem sa môže meniť prostredníctvom uvedo-
menia si určitých anomálií v ich prostredí. Tieto anomálie sú dané nedostatočnými teóriami 
a chybnými metodológiami vedúcimi k zlyhaniu. Odhalia sa až v procesoch hlbšieho prie-
skumu paradigiem. Trvalá nefunkčnosť hoci iba jedného pravidla, alebo zásady paradigmy 
vedie k jej spochybňovaniu. Analýza toho, prečo paradigmy zlyhávajú, je potom jadrom 
reakcií vedeckej komunity na celkové zmeny v teoretických alternatívach „normálnej vedy.“ 
V tomto zmysle vznikajú možnosti na uplatnenie tvorivého spôsobu nielen pri odstraňovaní 
nefunkčných paradigiem, ale aj možnosti ako vytvoriť kreatívne, originálne a nové koncep-
ty, ktoré sú aplikovateľné do procesov vedeckej produktivity.Uvedomenie si nefunkčnosti 
paradigiem vedie k postupnému odpútavaniu sa od stereotypných konvenčných a konver-
gentných spôsobov vedeckej práce (Kuhn 2006).  

Kuhnov model Štruktúra vedeckej revolúcievšakneznamená vytvorenie absolútnych 
odlišností od paradigiem „normálnej vedy.“ „Počas vedeckej revolúcie vedci vidia nové 
a odlišné veci, keď sa pozerajú na známe nástroje na miestach, kde boli predtým. Známe 
objekty sú videné v odlišnom svetle a sú pridávané k veciam neznámym. Vedci vidia nové 
veci, keď sa pozerajú na staré objekty. V tomto zmysle tak po revolúcii vedci reagujú na 
odlišný svet“ (Kuhn 2006, s. 6).  
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Paradigmy týmto predstavujú spomínaný záväzok, na ktorý sa viažu ďalšie vedecké 
práce a výskumy. Tento záväzok je silnejší vzhľadom na fakt, že paradigmy sú chápané ako 
„prísľub vedeckého úspechu.“ Paradigmy tak môžu slúžiť nielen ako základný pilier vedec-
kých a odborných problematík, ale aj ako istota úspešnej vedeckej práce, ktorú pri svojej 
činnosti využívajú vedeckí pracovníci. Vedecká kreativita je preto problematická. Jej poten-
ciál vo vede trpí vzhľadom na to, že kreativita ako taká vylučuje tradičné a príliš racionálne 
spôsoby riešenia problémov.  

Kuhn pri popise fungovania paradigiem vysvetľuje skutočnosť, že ide viac o nový po-
hľad na staré veci, o riešenie známych problematík originálnymi a inovatívnymi postupmi. 
To možno dosiahnuť práve na základe rovnováhy medzi inovatívnymi vedeckými koncep-
tmi a vedeckou konformitou. Pri odstraňovaní dlhodobo neriešených problémov sa kreativi-
ta uplatňuje najmä v intenzite inovatívnych procesov riešenia starých základov a princípov 
vedeckých paradigiem. 

Kreativita sa vo vedeckej produktivite, vzhľadom na jej charakter a unikátnosť, môže 
líšiť od kreatívnej činnosti vo všeobecnom meradle. Tvorivosť vo vedeckej produktivite tak 
môže byť potrebnou nielen v rámci odstraňovania starých a chybných zásad paradigiem 
„normálnej vedy,“ ale aj v rámci vytvárania nových konceptov, ktoré vedú k originálnej ve-
deckej činnosti. Prínosom takejto práce je progres a rozvoj vedeckého poznania.   

2.4 Aspekty vedeckej kreativity 

Za základný aspekt vedeckej kreativity by sa dal považovať najmä balans medzi novos-
ťou a originalitou tvorivých vedeckých činností a medzi uchovávaním základných koncep-
tov. „Nemali by sme uvažovať o kreativite ako o predpoklade k vedeckému progresu a ako 
o faktore, bez ktorého by veda stagnovala... Veda v oboch, či už normálnych alebo revoluč-
ných momentoch, je skôr kreatívna kvôli tomu, že vo svojej podstate zahŕňa rovnováhu me-
dzi inováciou pod tlakom obmedzení a selekciou zrušenia obmedzení“ (Slater 2012, s. 2). 
Intenzita originality a tvorivej práce vo vedeckej oblasti sa tak považuje za skutočný prejav 
vedeckej kreativity. Problémom kreativity však môže byť aj to, že predpokladom k vedec-
kej kreativite je potreba spájať ju so schopnosťami vedeckej geniality, ktorá je daná vytvá-
raním nových priekopníckych objavov. Avšak veda a jej tvorivosť je „vytváranie nových 
vysvetlení, predikcií, teórií, modelov, techník, procesov a materiálov. Čo sa nám zdá ako 
tvorenie, nie je v skutočnosti nič viac ako zmena jadra podstaty obsiahnutej v efemérnych 
formách“ (Slater 2012, s. 4).  

Pri každej kreatívnej činnosti pozorujeme dva javy, ktoré sú spojené s tvorivým poten-
ciálom a s rozoznávaním odlišností v originalite jednotlivca:  

objektívna originalita – originalita intenzívnejšieho charakteru, ktorá sa prejavuje  vtedy, 
keď človek svojou činnosťou vytvorí také produkty, idey alebo materiály, ktoré doteraz 
nikto nevyprodukoval, neboli známe, 

subjektívna originalita – originalita menšieho významu ovplyvnená objektívnou origi-
nalitou. Je pritom dôležité sústreďovať sa na možnosť asociácií a kolaborácie, ktorú prináša 
práve zdieľanie určitého konceptu, produktu vytvoreného v procese intenzívnejšej origina-
lity, odrážajúcej sa v subjektívnej originalite. Nejde totiž o to, kto bol majiteľom pôvodnej 
myšlienky, ide o snahu pracovať s touto myšlienkou. Výsledkom takejto kolaborácie je tvo-
rivá a efektívna činnosť aj u ľudí s nižším kreatívnym potenciálom, ale zároveň s vyššou 
snahou podieľať sa na rozvoji originálneho konceptu. (Slater 2012). 
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Udržiavanie primeranej rovnováhy medzi originálnymi a tradičnými konceptmi vo ve-
deckej kreatívnej produkcii sa môže uskutočňovať na základe dvoch aspektov:  

1. zrušenie obmedzení – podobne ako u Kuhnovej „normálnej vedy“ ide o nadväzova-
nie na predchádzajúce poznatky. No postupné posúvanie hraníc konceptov vedeckých odborov 
môže predznamenávať vytvorenie nových vedeckých paradigiem a uvoľňovanie obmedzení 
„normálnej vedy.“ Progres charakterizovaný na základe tohto atribútu tak môže predzname-
návať ďalší vedecký rozvoj, ktorý môže byť príčinou vytvorenia originálnych vedeckých 
konceptov.  

2. dodržiavanie obmedzení– aj napriek tomu, že kreativita sa vo vede prejavuje najmä 
vďaka posúvaniu hraníc, každý výskum či experiment potrebuje určité teoretické pozadie, 
ktoré nemôže popierať základné vedecké a prírodné zásady. Tento aspekt predstavuje vedec-
ký záväzok. Vedecký priestor je priestor tvorený istými zásadnými ideami. Ak sa v ňom 
vedec chce pohybovať, musí poznať jeho princípy a to aj v prípade využívania tvorivého 
potenciálu. Tvorivosť sa pri trvaní týchto obmedzení môže vyskytovať na základe stupňa 
tvorivej a vedeckej produktivity, ktorú tieto obmedzenia ponúkajú (Slater 2012). 

Na jednej strane prekonávanie jednotlivých obmedzení vo vede znamená hranice posú-
vať, nie ich celkom odstraňovať. Zároveň sa vytvárajú nové a prelomové idey, smery alebo 
koncepty. Mnoho ľudí si kreatívnu prácu vedca môžu laicky predstavovať ako prácu zalo-
ženú na pokusoch, o ktorých ani sám vedec nevie, ako dopadnú. Práve naopak akékoľvek 
experimenty a výskumy neznamenajú náhodné pokusy, predchádza im tvrdá práca, štúdium 
faktov a predchádzajúcich poznatkov. Práve štúdium a snaha o správne rozpoznanie jednot-
livých paradigiem vedných odborov môžu do práce vedeckých komunít vniesť prvky krea-
tivity.   

No na druhej strane vedeckú kreativitu môže charakterizovať istý záväzok voči klasic-
kým vedeckým paradigmám a zásadným základom vedeckých teórií. Ani najkreatívnejší 
vedecký pracovník nemôže celkom ignorovať zásadné koncepty a vedecké paradigmy. Zhub-
ným faktorom vedeckého potenciálu môže byť aj nadmerná snaha o vytvorenie originálnych 
a prelomových teórií, čo znamená prílišné sústredenie sa na nový objav v rámci vedeckej 
produktivity. Pritom tvorivosť sa vo vede môže chápať aj ako kreatívny spôsob nazerania 
na známe fakty.  

3. Diskusia  

V rámci kreativity ide o rozličné nazeranie na charakter a atribúty tvorivej činnosti. Na 
základe určitého laického vnímania vzniká dojem, že už len samotný pojem kreativita zna-
mená vytváranie niiečoho nového. Tvorivá činnosť však nie je len o tvorení originálnych 
konceptov, smerov, produktov alebo ideí, ktorých základy neboli doteraz zaznamenané 
v štruktúrach súčasného ľudského poznania. Kreativita môže znamenať rôznorodú činnosť 
s prvkami nekonvenčného, intuitívneho a neštandardného myslenia. Týmto spôsobom môže 
byť súčasťou trendu posúvania hraníc smerom k neznámemu.  

Diferentné odchýlky možno badať najmä pri rozoznávaní kreativity vo všeobecnom 
ponímaní a kreativity v rámci vedeckej produktivity. Tu platia isté odlišnosti prejavujúce sa 
najmä tým, že kreativita napríklad v umeleckých smeroch takmer nepozná limity, hranice 
alebo tradičné zásadné konspekty. Naopak, vedecká kreativita znamená predovšetkým hľa-
danie rovnováhy medzi tým, čo je a čo nie je poznané. Vo vede nemožno zabúdať na základ-
né piliere vedeckých doktrín a celkové štruktúry vedeckého stavu poznania. Okrem toho sa 
práca vedcov zdá byť viazaná istými vedeckými záväzkami a nevyhnutnosťou komunikácie 
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v priestore vedeckých komunít. Pre vedeckú kreativitu platia mierne odlišné pravidlá uplat-
ňovania vedeckého potenciálu ako v ostatných oblastiach ľudskej činnosti.  

Hoci sa niektoré názory odborníkov na oblasti tvorivého potenciálu vo vedeckej sfére 
rozchádzajú, najmä v spojitosti inteligenčného a kreatívneho kvocientu, výrazná väčšina  
odborníkov zastáva názor, že kreativita nie je dominantou len v umení, ale jej aspekty možno 
nájsť aj vo vede.  

Vedecká kreativita je nevyhnutnou súčasťou vedeckej práce. Vzniká medzi jednotlivý-
mi paradigmami vedeckých oblastí, v ktorých vedci rozoznávajú isté anomálne stavy pozna-
nia. Práve tieto stavy im umožňujú adekvátne uplatňovať svoj kreatívny potenciál vo vedec-
kej produktivite. 

Záver 

V príspevku sme sa pokúsili priblížiť aspekty a atribúty kreativity vo vedeckom pro-
stredí, ktoré je jedným z možných nástrojov zabezpečenia progresu v rámci vedeckých dis-
ciplín. Východiskom bola komparácia vybraných názorov odborníkov na danú problemati-
ku a náčrt niektorých prelomových momentov v historickom kontexte, ktoré predznamená-
vali potrebu skúmať a rozpoznávať kreativitu vedeckých pracovníkov. Dôležitou súčasťou 
je aj porovnávanie a definovanie kreativity vo všeobecnom meradle a kreativity vo vedec-
kej sfére. Vedci sa pri svojej tvorivej činnosti musia naučiť vytvárať prirodzenú rovnováhu 
medzi potrebou inovácie a dodržiavaním pravidiel vedeckých doktrín.  

Cieľom príspevku bolo predstaviť kreativitu ako jednu z možných kľúčových kompe-
tencií vedeckých pracovníkov. Jeho východiská sú súčasťou teoretického podkladu vlastného 
výskumu, ktorý by mohol ozrejmiť vnímanie kreativity v slovenských vedeckých komuni-
tách. Výskum by predovšetkým vychádzal z preštudovanej odbornej literatúry a bol by usku-
točnený formou pološtruktúrovaných rozhovorov vybranej vzorky respondentov. Táto vzorka 
by pozostávala z vedeckých pracovníkov vybraných vedecko-výskumných inštitúcií, ktorí 
by sa vyjadrovali k otázke kreativity vo vedeckom prostredí. Podľa možností by sa následne 
analyzovala publikačná činnosť tejto vzorky respondentov, čím by sa získala analýza vní-
mania a uplatňovania kreatívneho vedeckého potenciálu.  

Je nevyhnutné ďalej rozširovať a skúmať súčasný stav poznania kreativity vedeckých 
pracovníkov a identifikovať, ako vedci pri svojej produktivite myslia, ako vznikajú nové a aj 
netradičné koncepty a ako možno podporovať a vhodne stimulovať kreatívny potenciál ved-
cov. 
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Resumé 

KREATIVITA AKO JEDNA Z KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ 
VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV 

Jana Jakušová 

Príspevok je orientovaný na problematiku využívania kreatívneho potenciálu v súvislosti s vedeckou 
produktivitou,  pri tvorbe vedeckých konceptov, ideí a produktov. Prezentuje sa v ňom predovšetkým 
analýza niektorých názorov na kreativitu vedeckých pracovníkov a historický kontext potreby rozpo-
znať a identifikovať základné aspekty a atribúty vedeckej kreativity. Zdôrazňujú sa niektoré špecifiká 
tvorivosti vedcov, ktoré sú diferentné a limitované zásadnými pravidlami vedeckých doktrín. Príspe-
vok prináša komparáciu a hľadanie súvislostí medzi pojmami, faktami a skutočnosťami, ktoré sa týkajú 
tejto problematiky. V závere sa spomína potreba ďalšieho skúmania kreativity vedeckých pracovníkov, 
aby sme vedeli nielen identifikovať, ale aj podporovať a stimulovať takú činnosť, ktorá by viedla k pro-
gresu  nielen vedecké disciplíny, ale celú spoločnosť.  

Summary 

CREATIVITY AS ONE OF CRUCIAL ABILITIES OF SCIENTISTS  

Jana Jakušová 

The paper is oriented to issue of using creative potential in relation of scientific productivity and crea-
tion of scientific concepts, ideas or products. Analyze of views at scientists creativity and historical 
context of need to recognize and identify basic scientific creativity aspect and attributes is presented. 
There is emphasis of scientific creativeness specifications, which are different and limited by essential 
science doctrine principles. Paper brings comparison and connection retrieval between concepts and 
facts relative with this issue. In conclusion is mentioned requirement of continuing scientific creativi-
ty research not only for identification, but also for supporting and stimulation activities, which may 
lead to progress of science and society. 
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