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Předložená práce je věnována stále aktuálním otázkám motivace žáků a jedná se o 
práci z oblasti pedagogiky a pedagogické psychologie. Autor se ve své práci zaměřuje na 
psychologické a pedagogické aspekty prožívání flow u žáků základní umělecké školy při 
hraní na hudební nástroj.

Práce je v souladu s realizovaným výzkumem členěna na teoretickou a výzkumnou
část. Teoretickou část tvoří šest na sebe navazujících kapitol, které přehledně a strukturovaně 
popisují nejdůležitější aspekty spojené s psychologickým konstruktem flow. Autor postupuje 
od širšího vymezení vnitřní motivace k podrobnému popisu fenoménu flow. Neopomíná ani 
zmínit nejdůležitější faktory ovlivňující rozvoj hudebních schopností. V případě publikování 
této výzkumné studie v zahraničí, bych se přimlouvala ještě za doplnění kapitoly 
charakterizující základní umělecké školy a jejich postavení v našem systému škol. Celkově se 
autorovi podařilo velmi kvalitně danou problematiku zpracovat a zvláště pozitivně oceňuji 
propojování teoretických poznatků s cíly diplomové práce, časté odkazy na relevantní 
výzkumy a odborné práce i vlastní zkušenost z pozice ředitele ZUŠ Trutnov.

Výzkumná část přináší výsledky dotazníkového šetření u 108 žáků hudebního oboru 
ZUŠ Trutnov ve věku 11-18 let.. Autorem vytvořené či upravené tři dotazníky byly zaměřeny
na zjišťování motivačních faktorů při jejich hře na hudební nástroj a na míru prožívání 
fenoménu flow při hře na hudební nástroj. Položky tohoto dotazníku nabízely možnost 
kvantitativního zpracování a autor se tohoto úkolu zhostil velice dobře. Stanovení 
výzkumných cílů, předpokladů i hypotéz spolu se statistickým zpracováním získaných dat je 
velmi kvalitně a pečlivě provedeno a výsledky, doplněné tabulkami jsou přehledně utříděny. 
Tato část a její výsledky jsou čtivě a přehledně shrnuty v kapitole 7. Celá práce je doplněna 
realistickou diskusí a řádně doložena seznamem použité, převážně zahraniční literatury a 
přílohami, jejichž součástí jsou použité dotazníky a jejich kvantitativní analýza.

Při obhajobě této práce bych ráda s autorem diskutovala o jeho možnostech dalšího výzkumu 
v této oblasti.

Celkově hodnotím práci velmi kladně. Autor splnil zadaný diplomový úkol, prokázal
schopnost kvalitně zpracovat dané téma a řešit aktuální otázky pedagogické praxe. Autorovi
doporučuji pokračovat v zaměření na zvolené téma i nadále a využít své zkušenosti v širším 
výzkumu s nastolováním nových otázek. Předloženou práci mohu s potěšením doporučit 
k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně.
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