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PSYCHOLOGICKÉ  ASPEKTY PROŽÍVÁNÍ FLOW 
U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY,

kterou předkládá Mgr. Tomáš Komárek

Výchova a vzdělávání dětí, poznávání předpokladů a možností jejich rozvoje, jsou rozhodně stále 
aktuální otázky pro psychologický výzkum i praktické aplikace. Zahrnují i témata, která jsou u nás 
poměrně málo probádaná. Mezi takové počítám i diplomový projekt Mgr. Tomáše Komárka. 
Zvláště pak oceňuji, že tato odborná studie z potřeb praxe diplomanda vychází a svými výsledky 
se také tam vrací. Zároveň jde o projekt nejen zajímavý svým zaměřením na hudební nadání žáků 
základních uměleckých škol, ale také originálním přístupem způsobem zpracování uvedeného 
tématu (v rovině teoretické i empirické).

Diplomová práce je tradičně členěná na část teoretickou a empirickou. V teoretické části autor 
seznamuje se svými zajímavě postavenými východisky pro sledování proměnných, které se více či 
méně výrazně projevují v hudebním nadání žáků ZUŠ. V empirické části seznamuje s realizací a 
výsledky výzkumu těchto žáků s ohledem na prožitek flow zejména v kontextu působení učitelů, 
domácího cvičení a druhu motivace. 

V teoretické části se autor věnuje konceptu tzv. intristické motivace (zejména v podání autorů 
Deciho a Ryana) a konceptu prožitku flow (ve vymezení tvůrce pojmu Csikszentmihalyie). Hledá, 
poukazuje, zamýšlí se nad styčnými body těchto přístupů právě ve vztahu k hudebnímu nadání 
dětí. Zároveň na ně nahlíží i kriticky (s odvoláním na přístup Sternbergův). Pro ukotvení důležitých 
pojmů pro praxi vzdělávání nadaných dětí (nadání, schopnosti, dovednosti) se zcela relevantně 
opírá o vymezení Mikšíkovo. Na závěr této části diplomové práce jsou přiléhavě uvedeny 
biologické, edukační i sociální faktory působící (spíše než mající „vliv“) na rozvoj hudebních 
schopností a dovedností dětí. Možná, že by další zajímavé poznatky autor zjistil i z odborných 
prací J.W. Davidsona (2009, 1999, 1996), J. Freemana (2000) či J.A. Slobody (2005), případně J. 
A. Slobody a P.N. Juslina (2010) aj. v případě, že by dále téma rozvíjel (což bych rozhodně vítala). 
Touto částí práce si i tak diplomand vytvořil vhodný poznatkový základ pro realizování vlastního 
výzkumného šetření. 

Výzkumná část zahrnuje všechny náležitosti, které lze od této části očekávat. Velmi pregnantně a 
pro výzkumné cíle práce relevantně jsou formulovány předpoklady a hypotézy. Dále autor pečlivě 
představuje v empirickém šetření použité metody, jejich konstrukci, způsob práce s nimi, postup 
jejich vyhodnocení. Výzkumný soubor byl tvořen 108 žáky ve věku od 11 do 18 let a je adekvátně 
popsán. Následuje systematická prezentace výsledků empirického šetření (pořadí určují dříve 
uvedené hypotézy 1-7, potom obecněji formulované předpoklady 1-4). Dílčí i obecnější výsledky 
jsou nepochybně zajímavé a rozhodně velmi cenné v kontextu uměleckého vzdělávání v ČR. Mimo 
jiné poukazují na to, že pravděpodobně neexistuje jeden dominantní faktor určující rozvoj 
hudebního nadání, což je v souladu i s jinými výsledky výzkumů. Zároveň však potvrzují autorův 
předpoklad o vztahu intristické motivace a prožívání flow. V kapitole věnované diskuzi opět autor
dokládá zralou psychologickou práci a patřičný nadhled – nahlíží na výsledky své práce a 
konfrontuje je s výsledky různých jiných autorů, předkládá střízlivý přístup ke svým zjištěním i 
zvolenému designu při realizaci výzkumu. Mě by rozhodně zajímalo, které výsledky autor považuje 
za zvláště zajímavé, které a jak budou uplatnitelné v edukační praxi ZUŠ, na které působí a jaké 
výzkumy by v této problematice bylo třeba dále realizovat.

Závěr:
Mgr. Tomáš Komárek předložil práci, která splňuje všechny požadavky na diplomové práce 
kladené. Doporučuji proto, aby se práce stala předmětem obhajoby na katedře psychologie UK FF 
v Praze a navrhuji tuto diplomovou práci ohodnotit známkou výborně.
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