
1

Posudek na rigorózní práci

„Intrinsická motivace a prožitek flow u žáků základní umělecké školy“,

kterou předkládá Mgr. et Mgr. Tomáš Komárek

Autor rozpracovává téma, jemuž se věnoval již ve své diplomové práci, kterou úspěšně obhájil na 

Katedře psychologie FF UK a mimo to za ni byl oceněn cenou Nadace profesora Matějčka. Současně 

se věnuje oblasti, k níž má velmi blízko a zná ji z mnoha úhlů pohledu, avšak v pedagogické psycholo-

gii jí není věnována taková pozornost, a to oblasti hudebního vzdělávání. O to víc je práce přínosná z 

teoreticko-empirického hlediska i pro účely praxe základních uměleckých škol.

Klíčové téma celé práce lze shrnout do otázky, kde se u žáků základních uměleckých škol bere jejich 

motivace ke hře na hudební nástroj a jak lze budovat a posilovat jejich vnitřní motivaci a osobní zau-

jetí pro hru? Teoretická část se v tomto kontextu věnuje dvěma významným oblastem intrinsické 

motivace, což jsou teorie sebedeterminace a teorie flow. Na rozdíl od diplomové práce, v níž autor 

kladl větší důraz na teorii flow, nyní nejprve rozpracovává principy teorie sebedeterminace a na ně 

velmi přirozeným způsobem navazuje s představením teorie flow. Obě oblasti, jimž se intenzivně 

věnuje, zpracovává za využití bohatého množství zahraničních i tuzemských zdrojů. Východiskem se 

mu staly texty Deciho a Ryana, kteří patří mezi klasiky teorií vnitřní motivace. Velmi oceňuji, že autor 

sáhl po původních pracích zmíněných renomovaných odborníků, stejně tak po jejich soudobých studi-

ích. Je zjevné, že jejich přístupy prostudoval do značné hloubky, což se promítá také do autorových 

komentářů a zachycení vývoje pojetí obou autorů, které autor práce reflektuje. Mimo to jsou v práci 

zmíněna původní díla autorů, jako jsou M. Csikszentmihalyi, R. de Charms nebo M. Lepper, což také 

pokládám za velmi cenné. Současně jsou v textu zahrnuty studie, které téma vnitřní motivace dále 

rozpracovávají, avšak pocházejí ze současnosti. V obou hlavních oblastech teoretické části má tak 

čtenář příležitost sledovat vývoj přístupů k intrinsické motivaci za poslední půlstoletí. Za oceněníhod-

né pokládám rovněž propojení témat motivace s konkrétními postupy pedagogické praxe. Mnohé 

výzkumy, o nichž se autor zmiňuje, byly pochopitelně realizovány ve školním prostředí. Obě hlavní 

témata teoretické práce jsou dále rozpracována z kontextu pedagogické situace, s důrazem na inter-

akce mezi učiteli a žáky, která může rozvoj vnitřní motivace podněcovat. Tomuto jsou věnovány sa-

mostatné subkapitoly u témat teorie sebedeterminace i teorie flow a na závěr autor všechny důležité 

proměnné rozvoje hudebního vzdělávání shrnuje ještě v samostatné kapitole, čímž čtenáře detailněji 

uvádí do problematiky učebního procesu v hudebních školách. Dovolím si jen drobnou poznámku -

pojmy faktory a vliv, které se objevují v názvech posledních kapitol pokládám za dosti silné a myslím, 

že nevyjadřují přesně podstatu tématu. Spíše se jedná o proměnné a působení, neboť nic z toho není 

tak jednoznačné a určující, jak užité pojmy implikují.

Empirická část práce je složena ze dvou částí a kombinuje kvantitativní a kvalitativní metodologii. 

Kvantitativní část byla zpracována již v rámci diplomního projektu, přesto si dovolím zdůraznit pre-

cizně vystavený výzkumný design této části. Mimo to velmi oceňuji autorovu práci s použitými vý-

zkumnými metodami, které jednak překládal, jednak sám vytvořil a v procesu adaptace všech použi-

tých výzkumných nástrojů přitom velmi pečlivě prověřovat jejich srozumitelnost a využitelnost, a to 

nejen z hlediska srozumitelnosti pro respondenty, ale také z hlediska základních statistických charak-

teristik.
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S ohledem na výsledky kvantitativní studie, které poukázaly na poměrně vysokou přítomnost vnitřní 

motivace u žáků, kteří se učí hrát na různé hudebné nástroje, a současně naznačily působení různo-

rodých proměnných, jež na intrinsickou motivaci žáků působí, se autor rozhodl detailněji věnovat 

těmto proměnným za využití obsáhých polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumný soubor v tomto 

případě tvořili pouze čtyři žáci, kteří však patří mezi vynikající hudebníky a výrazně svými výsledky i 

zapálením pro hru vynikají mezi ostatními žáky základní umělecké školy, v níž sběr dat probíhal. Za 

pozornost stojí, že všichni procházejí vývojovou etapou dospívání, pro něž nebývá neobvyklé, že ado-

lescenti své zájmy opouštějí na úkor středoškolského studia, zájmu o vrstevnické vztahy apod., což v 

žádném případě neplatí pro respondenty ve výzkumu. 

Autor si klade šest výzkumných otázek, na něž se pokusil odpovědět prostřednictvím analýzy výpově-

dí všech respondentů. Jejím prostřednictvím se pokusil zachytit vývoj motivace respondentů i význam 

různých vnějších okolností, které jejich současnou vnitřní motivaci posilují (mj. rodiče, učitelé, hra v 

hudebních souborech). Výsledky jsou velmi pečlivě zpracovány. V diskusi o práci bych pak ještě oceni-

la detailnější informace o metodologickém způsobu zpracování dat.

Celá práce je ukončena obsáhlou diskusí, v níž autor výsledky kvantitativního i kvalitativního výzkumu 

konfrontuje s přístupy autorů, které byly rozpracovány v teoretické části práce.

Text je psán velmi čtivým jazykem, aniž by ztrácel na kvalitě a odbornosti. Je z něj patrné výrazné 

zaujetí autora pro téma, kterému se věnuje, jeho schopnost kritického myšlení i  dovednost pracovat 

s různorodým informacemi v širokém kontextu a logicky je propojovat. Oceňuji také, že, autor na-

vzdory faktu, že jeho původní profese je zaměřena na vzdělávání v základních uměleckých školách a 

této oblasti se věnuje již řadu let, k celému tématu přistupoval ryze z psychologického hlediska. Roz-

hodně se domnívám, že výsledky obou studií si zaslouží být publikovány v některém odborném peri-

odiku, aby se dostaly k širšímu publiku učitelů základních uměleckých škol.

Na závěr otázky: Jak lze všechny získané závěry využít pro další vzdělávání žáků základních umělec-

kých škol, resp. jejich učitelů? Napadají autora další účinné výzkumné postupy, které by efektivněji 

než rozhovor zmapovaly do hloubky intrinsickou motivaci žáků? Jak v kontextu teoretických přístupů 

vysvětlí, že mladí lidé, s nimiž vedl rozhovory, vytrvali ve svém zájmu o hudební vzdělávání a naopak 

období dospívání pro ně bylo klíčové z hlediska posílení jejich vnitřní motivace, čím se stalo, že se u 

hry udrželi, nezačali uvažovat o ukončení své zájmové aktivity - jak by šlo tuto zkušenost využít při 

práci s dalšími žáky?

Mgr. et Mgr. Tomáš Komárek předložil práci, která splňuje veškeré požadavky kladené na rigorózní

práci. Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie UK FF v Praze.

Praha 28. 3. 2013                                                                         PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.




