
Posudek na rigorózní práci

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

kterou předkládá Mgr. et Mgr. Tomáš Komárek

Předložená rigorózní práce vychází z práce diplomové (Psychologické aspekty prožívání flow
u žáků základní umělecké školy), která byla úspěšně obhájená na katedře psychologie v roce 
2012 a v souladu s požadavky byla práce patřičně rozšířena a doplněna. Otázky motivace 
nadaných (v tomto případě hudebně nadaných) žáků jsou nejen psychologicky relevantní a 
velmi zajímavé, ale také důležité pro podporu nadání. Z tohoto pohledu považuji za cenné a 
užitečné, že autor rozšířil výzkumný projekt práce diplomové a předložil tuto rigorózní práci, 
která poznatky o motivaci hudebně nadaných dětí rozvíjí.

Předem je třeba říci, že stávající posouzení této rigorózní práce také vychází z posudku práce 
diplomové v roli oponentky – to znamená, že některé momenty opakuje a jiné doplňuje 
v souladu s tím, jak byla práce rozšířená. 

Rigorózní práce má teoreticko empirický charakter, je přiměřeně rozsáhlá, doplněná 
bohatým a pečlivě zpracovaným empirickým materiálem v přílohách. V teoretické části autor 
seznamuje se svými zajímavě postavenými východisky pro sledování proměnných, které se více či 
méně výrazně projevují v hudebním nadání žáků základní umělecké školy (ZUŠ). V empirické části 
seznamuje s realizací a výsledky kvantitativního a kvalitativního výzkumu těchto žáků.   

V teoretické části se autor věnuje konceptu tzv. intrinsické 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). Předkládá zajímavé výsledky 
výzkumů intrinsické motivace. Pro ukotvení důležitých pojmů pro praxi vzdělávání nadaných dětí 
(nadání, schopnosti, dovednosti) se opírá o vymezení Mikšíkovo. Na závěr této části práce jsou 
přiléhavě uvedeny biologické, edukační i sociální faktory působící (spíše než mající „vliv“) na rozvoj 
hudebních schopností a dovedností dětí. 

Výzkumnou část tvoří kvantitativní a kvalitativní výzkum. Tento smíšený výzkumný design jistě přinesl 
autorovi cenné zkušenosti. V diskuzi nad uvedenou prací mě bude zajímat, jaké přednosti a jaká 
úskalí mají takto koncipované výzkumné postupy; konkrétně pak u dospívajících.

Kvantitativní  výzkum má všechny požadované náležitosti – od pregnantně a relevantně stanovených 
cílů, předpokladů a hypotéz, přes představení zkoumaného souborů respondentů a použitých metod 
až po systematickou prezentaci výsledků šetření. 

Dílčí i obecnější výsledky výzkumného šetření jsou zajímavé a rozhodně cenné v kontextu 
uměleckého vzdělávání v ČR. Mimo jiné poukazují na to, že spíše neexistuje jeden dominantní faktor 
určující rozvoj hudebního nadání, což je v souladu i s jinými výsledky výzkumů. Zároveň však potvrzují 
autorův předpoklad o vztahu intrinsické motivace a prožívání flow. 



Kvalitativně pojatá výzkumná část doplňuje svým pojetím kvantitativně zjištěná data. Hlavní
výzkumnou metodou bylo opět dotazování – tentokrát polostrukturovaný rozhovor. Dotazovanými 
byli 4 respondenti, žáci ZUŠ (2 chlapci a 2 dívky ve věku od 14 do 18 let). Kvalitativnímu designu 
odpovídají výzkumné otázky zaměřené zejména na reflexi vývoje motivace ke hře na hudební nástroj, 
na prožitky během hraní, na působení několika aspektů na hru na hudební nástroj (v souladu 
s kapitolou II.7.). Škoda, že není ke kapitole III.2.3. připojeno shrnutí výsledků, je až součástí diskuze. 

V Diskuzi (kapitola III.3.) 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 obou částí výzkumu. Kvalitativně pojaté doplnění 
výzkumných dat je nepochybně rozšířením poznatků o vývoji vztahu k hudbě a hře na hudební 
nástroj u dospívajících. Např. se zřejmě budou lišit ve vývoji motivace žáci s průměrným a 
výjimečným nadáním, mezi jednotlivými komplexněji formulovanými proměnnými (rodiče, učitelé, 
intenzita cvičení, hra v hudebních souborech) a motivací žáků není jednoznačný vztah. Tato 
skutečnost opodstatňuje výše uvedenou připomínku, že nejde o „vliv“ –  ve smyslu určitého označení 
kauzality vztahů, ale spíše působení – ve smyslu vzájemných vztahů mezi různými proměnnými, ve 
kterých jedna nepůsobí bez další atd. 

K předložené práci nemám zásadních připomínek, ale ráda bych předložila náměty pro 
odbornou diskuzi při obhajobě této práce: Jak se psychologické poznatky o motivaci 
hudebně nadaných žáků mohou využít ve školní praxi? Je vhodné a psychologicky relevantní 
poznávat motivaci těchto žáků a její případně proměny? Mohou tak činit učitelé, rodiče, 
školní psychologové – jakými prostředky? Autor uvádí některé další náměty na další výzkumy 
v oblasti uměleckého školství, které jsou zaměřené na žáky a jejich nadání. Jak by měli být 
připravováni učitelé na práci s hudebně nadanými dětmi? 

Závěr:

Mgr. et Mgr. Tomáš Komárek předložil práci, která rozhodně splňuje požadavky na 
rigorózní práce kladené. Doporučuji proto, aby se stala předmětem obhajoby v rámci 
rigorózního řízení na katedře psychologie FF UK v Praze.
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