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Anotace 

 Flow je psychický jev, stav vysoce soustředěné motivace, kdy je člověk plně pohroužen do 

vykonávání určité aktivity, která je pro něj sama o sobě vysoce odměňující. Ačkoliv flow zažívají 

všichni lidé bez ohledu na rasu, pohlaví, věk či kulturní prostředí, zaměřuji se v tomto výzkumu na 

hudebníky. Pomocí rozhovorů se sedmi hudebníky jsem zjistil, že všichni z nich flow zažívají jak 

při hraní tak při poslechu hudby, a že má na ně flow psychoterapeutický efekt. Všichni popisovali 

podobné kognitivní jevy při flow – plně investovanou pozornost do hudby a z toho plynoucí ztrátu 

sebereflexe a pojmu o čase, avšak každý svými slovy. Okolnosti napomáhající vzniku a udržení 

flow byly individuální, patrně závislé na osobnosti a na momentálním emočním rozpoložení 

respondenta. Pro některé z nich jsou stavy flow hlavním motivačním prvkem k další hudební 

činnosti, další těmto stavům nepřikládají žádný zvláštní význam. 

Klíčová slova: flow, hudba, hudebníci, psychologie, pozitivní psychologie 

 

Annotation 

 Flow is a psychic phenomenon, a state of highly focused motivation, where a person is fully 

immersed in an activity which they perceive to be highly rewarding in itself. Although flow can be 

experienced by everyone regardless of their race, gender, age or cultural environment, my focus 

group in this research are musicians. Through the interviewing of seven musicians I have 

discovered that all of them experience flow during active playing and also listening to music and 

that it has a therapeutic effect on them. All of them described similar cognitive features during flow, 

although each in their own words – full investment of attention into music, loss of self-

consciousness and loss of sense of time. Circumstances helping to achieve and keep flow were 

found to be individual, depending on the personality and momentary emotional state of the 

participant. For some, flow experiences are the main motivation behind playing and listening to 

music, others do not ascribe any special importance to them. 

Key words: flow, music, musicians, psychology, positive psychology 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Charakteristika výzkumného tématu: flow 

 Zážitek flow, neboli „plynutí“, je stav vědomí dostavující se ve chvíli, kdy se člověk tak 

soustředí na danou aktivitu, až se jí cítí být naprosto „pohlcen“. Podle psychologů, zabývajících se 

tímto tématem, zejména Mihaly Csikszentmihalyiho, má být flow stavem optimálního prožívání, 

kdy člověk naplno využívá svého potenciálu a nejvíce si užívá svůj život. V rámci pozitivní 

psychologie je flow poměrně významným tématem, neboť je jakýmsi průvodním jevem při snaze o 

seberealizaci – dostavuje se ve chvílích, kdy se člověk snaží dosáhnout něčeho, co pro něj má smysl 

samo o sobě (interní smysl) a během aktivit, které jsou pro něj také odměňující samy o sobě 

(Csikszentmihalyi, 1990). Jinými slovy – člověk je nevykonává pro nějakou externí odměnu (např. 

peníze, známka či sociální status), ale pro čiré potěšení z vykonávání dané aktivity. Časté prožívání 

flow může napomáhat k udržení dlouhodobé spokojenosti (well-being) člověka, protože přispívá k 

pocitu "účasti na vlastním životě" či, že má člověk "svůj osud plně ve svých rukou" 

(Csikszentmihalyi, 1990 a 1996). Flow bývá doprovázena spontánními pocity radosti, naplnění, 

autonomie, smyslu a rozostřeným vnímáním okolí, času i sama sebe (Csikszentmihalyi, 1990). 

Název tohoto fenoménu je odvozen od pocitu, který často lidé popisují, když mluví o svých 

zážitcích flow – že jim daná aktivita „plyne nenuceně sama od sebe“ a že si často ani neuvědomují, 

že ji provádí oni sami. Mezi umělci se pro tento stav mysli vžil anglický výraz „to be in the zone“ 

[“být v zóně“]. 

 Cílem tohoto výzkumu bude prozkoumat subjektivní prožívání flow u vybrané skupiny 

hudebníků za pomoci polostrukturovaných rozhovorů. Širší pochopení tohoto jevu může být 

prospěšné pro učitele (nejen) hudby a jejich studenty. Přístup k učení, využívající zážitky flow, 

vytváří dostatečně náročné a tím pádem zábavné prostředí pro studenty a dále je motivuje k tomu, 

aby samostatně vyhledávali výzvy, a tak vedli učitele ve vytváření vhodných strategií pro co 

nejlepší předání vědomostí (Custodero, 2002). Navíc na základě některých výzkumů o emoční 

"nakažlivosti" je možné předpokládat, že flow je "nakažlivá", a že ji může učitel přenést na své 
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žáky nebo oni na něj (Bakker, 2005).  

 Jako cílovou skupinu jsem si vybral hudebníky, protože jsou to lidé, kteří patrně tráví hodně 

času aktivitou, kterou sami nejvíce preferují (tj. hraní hudby), a tak by u nich měl být výskyt flow 

poměrně častý. Pak také proto, že sám jsem hudebníkem, flow při hudební aktivitě zažívám a je to 

jedna z hlavních věcí, kerá mě k hudební aktivitě motivuje. Jak jsem již psal, respondenti jsou 

zároveň mí známí, a tak mám i jistý osobní zájem na tom prozkoumat, jak oni „cítí“ hudbu v 

porovnání se mnou. 

1.1.Historie výzkumu flow 

 Kořeny zkoumání flow sahají až do starověku. Nejstarší podobnosti s dnešním pojetím flow 

najdeme pravděpodobně v taoistickém spisu Zhuangzi (spolu s Tao te ťing jeden z hlavních textů 

taoismu), kde kuchař popisuje svému lordovi, jak dosáhl mistrovství v porcování krav skrze wu-wei 

(„nenucené plynutí“ - jeden ze základních taoistických principů), a jak přirozeně se do porcování 

může „ponořit“, zapomenout na vše kolem, a poté se cítit naprosto spokojeně (Watson & Burton, 

1964). I v pozdější filozofii by se daly nalézt podobnosti. Například by se dalo argumentovat, že při 

hře, tak jak ji popisuje Eugen Fink v Oáze štěstí, je člověk také ve stavu flow. Dětská hra je velkým 

předmětem zájmu v moderní psychologii, protože se v ní projevuje přirozená touha po poznání a 

získávání nových dovedností, zjevně motivovaná pouze nadšením z poznávání samého bez potřeby 

nějaké externí odměny (Maslow, 1962). 

 Fenomén flow nabízí hodně prostoru pro filozofické hloubání, nicméně vědecké pozornosti 

se mu dostalo až v 70. letech 20. století, kdy maďarský psycholog Mihaly Csikszentmihalyi podnikl 

dva výzkumy mezi léty 1975 a 2000, aby zjistil, kdy si lidé podle svých výpovědí nejvíce užívají 

života. První výzkum probíhal pomocí rozhovorů s několika stovkami úzce specializovaných 

expertů ve svém oboru – s vrcholovými sportovci, profesionálními hudebníky, šachovými mistry či 

chirurgy – jinými slovy s lidmi, kteří patrně tráví většinu času přesně tou aktivitou, kterou sami 

nejvíce preferují. Na základě tohoto výzkumu zkonstruoval teorii o flow – optimálním stavu bytí, 

při kterém je člověk naprosto pohroužen do aktivity, která je pro něj vysoce odměňující a zároveň 
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dostatečně náročná, takže ji člověk zvládá ale pouze s „vypětím všech svých sil“. Druhý výzkum, 

který probíhal ve spolupráci s týmem vědců z University of Chicago, byl již většího měřítka (v 

řádech tisíců lidí) a zaměřil se na rozhovory s velice rozmanitou škálou lidí z různých životních 

drah a profesí. Z výsledků tohoto výzkumu zjistil, že většina lidí popisuje prožívání flow velice 

podobně a zažívá ji při velice široké škále aktivit. Nejedná se tedy o jev, který by byl omezen na 

úzkou skupinu expertů ve svém oboru, jak by se mohlo na první pohled zdát – naopak, flow 

prožívají všichni bez ohledu na věk, rasu, pohlaví, kulturu či profesi (Csikszentmihalyi, 1990).   

 V reakci na narůstající ekonomický blahobyt v západním světě se kolem začátku třetího 

tisíciletí objevuje nový psychologický směr pozitivní psychologie, zabývající se studiem pozitivních 

jevů v lidské psychice – pozitivních emocí a prožitků. Stojí tak v jisté opozici vůči klinické 

psychologii, která se zaměřuje naopak na nápravu toho, co je negativní, nežádoucí. Pozitivní 

psychologie tak usiluje o vědecky zakořeněné poznání lidského štěstí za účelem zlepšení kvality 

života každého jedince. Na subjektivní úrovni se zabývá např. otázkami štěstí (well-being), 

spokojenosti (contentment) a uspokojení (satisfaction) (s ohledem k minulosti); naděje a optimismu 

(s ohledem k budoucnosti); a flow a  radosti (s ohledem k přítomnosti) (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2014) [záměrně uvádím i anglické výrazy v závorkách, protože jsou konkrétnější 

a český překlad může být leckdy mnohoznačný]. S humanistickou psychologií se v lecčem 

překrývají a obě vnímají člověka spíše jako bytost, jež má přirozenou touhu klást si vlastní cíle a 

překonávat sama sebe, než jako naprogramovaný „stroj“ reagující na stimuly.  

 2. Jak vzniká flow? 

 Flow může nastat u takřka jakékoliv aktivity, avšak nejčastěji vzniká u interně motivovaných 

aktivit – tedy u těch, které vykonáváme za účelem „zakoušení nových věcí a výzev, analýzy 

vlastních schopností či pozorování a nabytí vědomostí“ (Ryan & Deci, 2000a). U umělců se 

používá fráze dělat „umění pro umění“, čili ne primárně pro nějakou externí odměnu jako peníze či 

sociální status, ale pro onu aktivitu „samotnou“. Předpokládá se také aktivní účast člověka na dané 

aktivitě. Nelze čekat, že by se flow vyskytovala např. při sledování televize nebo při ležení ve vaně 
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či jiných pasivních činnostech (Csikszentmihályi & Larson & Prescott, 1977). Za pasivní činnosti 

se ovšem nepovažuje např. čtení nebo poslech hudby, což jsou dvě aktivity, které flow běžně 

vyvolávají (Csikszentmihályi, 1990). Aby se člověk dostal do flow, musí v jeho situaci dojít k 

souhře několika faktorů  (Csikszentmihályi & Abuhamdeh & Nakamura, 2005): 

 Ideální obtížnost – výzva, kterou pro člověka daná aktivita představuje, ho musí nutit k 

napnutí svých dovedností, ale zároveň nesmí být tak obtížná, aby ho od úkolu odradila, 

nebo naopak příliš jednoduchá, aby nevyžadovala jeho plnou pozornost. Člověk si 

primárně musí být jistý, že má šanci úkol splnit. 

 Jasně stanovené cíle a postup, jak jich dosáhnout – tento předpoklad dodá aktivitě směr a 

strukturu. 

 Okamžitá a jasná odezva během aktivity – umožní člověku plynule reagovat na změny a 

udržet tak flow co nejdéle. 

 Faktor ideální obtížnosti představuje přímou úměru mezi vnímanou úrovní dovednosti 

člověka v aktivitě, kterou provádí, a vnímanou náročností úkolu, kterého se snaží dosáhnout (slovo 

„vnímanou“ je důležité, neboť se vždy jedná o jedincovy subjektivní pocity) (Csikszentmihályi, 

1990). Podle novějších studií je tento faktor centrální, protože se od něj ony další dva faktory 

odvíjejí (Keller & Landhäußer, 2012) – flow tedy nemůže vzniknout bez toho, aniž by se člověk 

snažil dosáhnout cíle, který by pro něj představoval jistou výzvu, a jehož dosažení vyžaduje určitou 

dovednost, resp. investici psychické energie skrze onu dovednost (Csikszentmihályi, 1990). Nelze 

tedy ani říct, že pokud bych se usilovně soustředil na to, že „zůstanu naživu“ a budu ležet na 

pohovce, tak dosáhnu flow – takovýto úkol pro mě zajisté nepředstavuje žádnou výzvu.   

 Pokud jsou hodnoty vnímané dovednosti a náročnosti úkolu podobně vysoké, nastává flow. 

Pokud se člověk cítí málo zdatný k vykonání daného úkolu, pocítí demotivaci či až úzkost. Pokud je 

naopak úkol pro člověka moc snadný, neinvestuje do něj veškerou svou pozornost a může se začít 

nudit (tento vztah však byl vyvrácen v jedné studii, podle které jsou situace s nízkou vnímanou 

výzvou a vysokou vnímanou úrovní dovednosti spíše spojeny s relaxací, radostí a štěstím než nudou 
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(Haworth & Stephen, 1995)). Přímou úměru dovednosti a náročnosti dobře znázorňuje následujcí 

graf (Csikszentmihályi, 1990): 

 

Obrázek 1: Graf rovnováhy dovednosti a náročnosti úkolu (Csikszentmihalyi, 1990) 

 

Zážitek se liší intenzitou podle toho, v jak ideální rovnováze se dva faktory, znázorněné na ose x a 

y, nachází.  

 Pokud jsou výše zmíněné situační faktory přítomny, dostává se člověk do stavu flow, jenž se 

vyznačuje následujícími charakteristikami (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2014): 

 intenzivní soustředění se na právě vykonávanou aktivitu 

 dokonalá souhra konání s obsahy vědomí 

 ztráta reflexivního povědomí o sobě samém, které se ale paradoxně navrátí posíleně po 

odeznění flow 

 pocit kompetence a autonomie plynoucí z vědomí, že člověk sám o sobě danou situaci 

dobře zvládá a ví, jak reagovat na další podněty, které situace přinese 

 dočasné rozostření vnímání času – zdání, že hodiny ubíhají jako minuty 

 vnímání aktivity jako interně odměňující, jinými slovy, je pro člověka odměňující sama o 

sobě bez potřeby externí motivace jako např. peníze či sociální status 
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 Člověk ve flow jedná s plným využitím svých kapacit odpovídajícím dané situaci (Deci, 

1975). Trvání flow závisí na poměrně křehké dynamické rovnováze oněch dvou faktorů, které ji 

udržují, tedy vnímané náročnosti úkolu a vnímané dovedností konajícího člověka. Jakmile se 

aktivita stane moc náročnou či moc snadnou, flow se přeruší. Změny v subjektivním prožívání 

člověka – narůstající pocity úzkosti či nudy – poskytují odezvu o změně vztahu mezi jeho konáním 

a prostředím a motivují ho k tomu, aby buďto vynaložil větší úsilí, nebo aby nějakým způsobem 

snížil náročnost úkolu a mohl se tak navátit do flow.    

 3. Mechanismus flow 

 K popsání principu, na jakém funguje flow, bude zapotřebí trochu „zateoretizovat“ o 

fungování lidského vědomí. Csikszentmihalyi tomuto tématu zasvětil několik kapitol ve své 

„zakládající“ knize o flow s názvem Flow: The Psychology of Optimal Experience a v jedné z nich 

předložil teoretický model, který nazval fenomenologický model vědomí založený na informační 

teorii (Csikszentmihalyi, 1990). Tento model se zaměřuje na dynamiku pozornosti a paměti, což 

jsou funkce důležité pro vznik flow, a proto jsem se ho rozhodl použít pro teoretický základ této 

práce. Zároveň k němu přidám dualistickou teorii kognice (Evans, 2003), podle které existují ve 

vědomí dva kognitivní systémy, soupeřící o kontrolu nad našimi akcemi: „Systém 1“, který je 

nevědomý, evolučně starší, rychlý, schopný masivního zpracovávání informací a je charakteristický 

pro chování vyšších zvířat;  a „Systém 2“, který je vědomý, evolučně poměrně nový, pomalý, 

schopný zpracování pouze malého množství informací a je typický pro lidi a možná pro některé 

vyšší primáty. Někdy se o nich také mluví jako o implicitním a explicitním systému.  

 3.1. Fenomenologcký model vědomí založený na informační teorii 

 Csikszentmihalyiho model je fenomenologický v tom, že pracuje spíše s událostmi – 

fenomény – přímo tak, jak je vnímáme a interpretujeme v mysli, než aby se zaměřoval na 

anatomické struktury nebo neurochemické či nevědomé procesy, které nám tyto fenomény 

umožňují vnímat. Na rozdíl od čistě fenomenologického přístupu, který záměrně ze své metody 

vylučuje veškeré jiné teoretické přístupy, si ovšem vypůjčuje prvky z teorie informací, zahrnující 



7 

 

poznatky o tom, jak mozek zpracovává, uchovává a využívá senzorická data.  

 Podle této teorie být při vědomí znamená, že se nějaké vědomé děje (myšlenky, pocity, 

záměry atd.) odehrávají v našem vědomí a my jsme schopni nějakým způsobem řídit jejich tok. 

Naproti tomu když sníme, tak se v naší mysli také odehrávají vědomé děje, ale my je nejsme 

schopni řídit (tedy kromě lidí schopných lucidního snění). Všechny tyto děje v naší mysli jsou 

informace, se kterými můžeme manipulovat. Vědomí je zde tedy bráno jako systém úmyslně 

uspořádaných informací (Csikszentmihalyi 1990, str. 26). Jak již název napovídá, jsou to naše 

úmysly (intence), jež dávají řád onomu shluku informací, který nám „víří“ v hlavě. Tím, že 

informacím dodají funkční rozměr (něco s nimi chceme udělat), umožní našemu vědomí je 

hierarchizovat a upořádat v čase – „nejdřív udělám toto pak toto“ či „raději udělám toto než toto“. 

Jako jednoduchý příklad toho, jak intence uspořádávají naše vědomí, dává Csikszentmihalyi 

člověka, jenž v rámci politického protestu začne držet hladovku a potlačuje tak svůj biologicky 

zakódovaný pud jíst – jeho intence vyjádřit nesouhlas převáží nad intencí ukojit hlad, a tak těmto 

obsahům vědomí dodá jistou hierarchii (Csikszentmihalyi 1990, str. 27). 

 3.2. Teorie duálního kognitivního zpracování 

 Myšlenka, že v lidském vědomí existují dva různé typy uvažování, je stará asi jako nejstarší 

filozofické a psychologické úvahy o fungování lidské mysli. Ovšem myšlenka, že pod těmito 

dvěma způsoby uvažování stojí i dva odlišné způsoby vnímání (kognice), které mají i docela 

odlišnou evoluční historii, je relativně nová (Evans, 2003).  

 Teorie duálního kognitivního zpracování (Dual Process Theory of Cognition) doslova 

navrhuje myšlenku "dvou myslí v jedné hlavě". Stanovich a West (2000) nahradili původní názvy 

"implicitní" a "explicitní" kognice neutrálnějšími názvy "Systém 1" a "Systém 2". Systém 1 je 

popisován jako univerzální způsob usuzování shodný pro lidí i zvířata. Zahrnuje nevědomé procesy, 

fylogeneticky naprogramované chování, jako např. emoční reakce, ochranitelské chování rodičů, 

reakce na situace "bojuj nebo uteč", sexuální reakce, tendence maximalizovat příjem energie a také 

procesy vedoucí k automatickým tělesným reakcím jako např. cuknutí kolene nebo leknutí se 



8 

 

(Harmat et al. 2016). Systém 1 je popisován spíše jako soubor několika systémů, každý operující 

paralelně a částečně autonomně, než jako jeden systém (Stanovich a West, 2003). Podle Evanse 

(2003) procesy Systému 1 „posílají do vědomí pouze hotové produkty“. Tyto procesy jsou buďto 

výsledkem fylogenetických struktur, typických pro nás živočišný druh (instinkty), nebo 

ontogenetických struktur, které jsou výsledkem zkušenosti a praxe v civilizovaném kulturním 

kontextu (intuice) (Harmat et al. 2016). 

 Systém 2 je většinou teoretiků považován za unikátní pro člověka (Evans, 2003). Na rozdíl 

od Systému 1 je vědomý, pomalejší a má mnohem menší kapacitu zpracování dat. Umožňuje však 

abstraktní, hypotetické myšlenkové procesy jako např. algoritmické myšlení (= nalézání vzorců a 

pravidelností nebo jejich vymýšlení), přemýšlení a manipulaci se symboly (Harmat et al. 2016). 

Funguje jako jakýsi vědomý „hlídač“ nad Systémem 1 – pomáhá regulovat určité tendence, které by 

sice z evolučního hlediska ve volné přírodě obstály, ale v civilizované společnosti jsou spíše 

nevýhodné, jako např. tendence maximalizovat příjem potravy nebo agresivní chování. 

Fenomenologicky by se dal Systém 2 popsat jako „proud myšlenek“ a Systém 1 jako „věci, co se ti 

samy objevují v hlavě“ (Harmat et al. 2016). Dostatečným cvikem a praxí v určité oblasti, např. v 

hudbě, se mohou vygenerovat procesy v Systému 1, které umožňují složité myšlenkové operace bez 

vědomého zásahu Systému 2. Člověk tak už nemusí usilovně přemýšlet nad každou maličkostí, 

kterou chce při dané aktivitě provést, a tvoří si tak dovednost (skill). 

 3.3. Pozornost a limity vědomí 

 Pozornost může být definována např. jako „...mentální proces, jehož funkcí je vpouštět do 

vědomí omezený počet informací a tak ho chránit před zahlcením velkým množstvím podnětů. 

Základní vlastností pozornosti je selektivita – výběrovost“ (Plháková, 2007, str. 77). Z této definice 

jasně vyplývá, že kapacita pozornosti je omezená. Známý poznatek George Millera, že člověk je 

schopen v jednu chvíli vědomě zpracovávat maximálně 7+-2 shluků informací (Miller, 1956), byl 

časem ještě snížen na tři až pět shluků informací (Dietrich 2004, str. 752). Csikszentmihalyi (1990, 

str. 29) uvádí, že limit lidského vědomého zpracovávání informací je 126 bitů za sekundu, 
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Dijksterhuis, Aarts a Smith mají ale pesimističtější odhady a navrhují spíše 30 – 50 bitů za sekundu 

(Dijksterhuis et al. 2006, str. 82). Všechny tyto odhady se týkají vědomého zpracování informací, 

tudíž kognitivního Systému 2, který obdrží informce až po Systému 1 (který je nevědomý) a vpustí 

je do vědomí.  

 Měření nevědomého zpracování informací je ze své podstaty mnohem problematičtější než 

měření vědomého zpracování. Jedním z mála vědců, kteří se pokusili o změření obou, je Manfred 

Zimmermann (1989). Jeho měření ukázala, že lidské vědomí zpracovává kolem 40 bitů za sekundu, 

což je v zásadě ve shodě z výše zmíněnými výzkumy, a že celá aferentní (= směřující k středu) 

nervová soustava zpracovává 11,2 miliónů bitů za sekundu. To naznačuje, jak velký rozdíl je mezi 

tím, co je vpuštěno našeho vědomí, a tím, co všechno vnímá náš mozek jako takový. 

 3.4. Pozornost jako psychická energie 

 Csikszentmihalyi vnímá pozornost jako “paprsek” energie, kterým zaměřujeme věci, o nichž 

usoudíme, že pro nás mají větší význam než věci jiné. Nazývá pozornost energií, protože “bez ní 

člověk nemůže pořádně vykonat žádnou práci a vykonáváním práce se vyčerpává” 

(Csikszentmihalyi, 1990, str. 33). Pozornost je zde tedy chápána jako jakási psychická energie, 

kterou má člověk schopnost investovat podle své vůle (tato schopnost se ovšem také musí trénovat), 

a která do značné míry utváří jeho myšlenky, vzpomínky a vůbec celý jeho život. Umění ovládat 

svou pozornost je podle Csikszentmihalyiho tím nejdůležitějším nástrojem ke zvýšení subjektivní 

kvality života jedince (Csikszentmihalyi, 1990). Investice pozornosti jakožto vědomý proces spadá 

do kategorie kognitivního Systému 2 (Harmat et al. 2016). 

 3.5. Vztah „Já“ a pozornosti 

 Csikszentmihalyi definuje Já, či bytostné Já (Self), jako sumu obsahů vědomí a strukturu 

jeho intencí (1990, str. 34). Vychází patrně z jungiánské analytické psychologie, kde je bytostné Já 

vnímáno částečně odděleně od vědomí – obě entity jsou součástí tzv. ego komplexu. 

Csikszentmihalyi zde ovšem rozvíjí svou vlastní koncepci, kde je vztah Já a pozornosti, neboli 

psychické energie, cyklický – obě se ovlivňují navzájem (1990, str. 34). Já ovládá psychickou 
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energii a investuje ji do různých podnětů. Ty investice, které se „vyplatí“, jsou posíleny a 

opakováním uceleny až do tzv. pozornostních schémat (attention patterns). Tato naučená schémata 

formují bytostné Já, a zároveň jsou jím ovlivňována nazpět. Např. dítě s citlivějším sluchem bude 

muzikální podněty shledávat zajímavějšími než jiné a bude je dále vyhledávat. S postupným 

tréninkem se naučí vnímat jemné nuance v hudbě, které jiní lidé nezaregistrují – jinými slovy, 

přizbůsobí jím své pozornostní schéma. Toto schéma pak bude zpětně ovlivňovat jeho intence – 

bude vyhedávat zajímavější hudební podněty atd.  

 Také přídavná jména, která běžně používáme k popsání osobnostních rysů – jako např. 

extrovertní, ctižádostivý či paranoidní – jsou podle Csikszentmihalyiho (1990) ve skutečnosti 

označeními pro různá schémata, podle nichž jsou lidé naučeni rozdělovat svou pozornost. „Kdyby 

se tito tři lidé ocitli na tom samém večírku, extrovert by aktivně vyhledával a užíval si rozhovorů s 

lidmi, ctižádostivec by zase vyhledával užitečné obchodní kontakty a paranoik by celou dobu byl na 

pozoru před známkami nebezpečí, kterým by se měl vyhnout.“ (Csikszentmihalyi, 1990, str. 33). 

Těmto lidem se postupem času ověřila různá pozornostní schémata, která tak utváří jejich osobnost, 

a zároveň jsou jejich osobností posilována. Velký rozdíl mezi naučenými pozornostními schématy 

je vidět i napříč kulturami. Např. eskymáčtí lovci jsou odmala trénováni, aby rozeznali desítky 

různých typů sněhu, a aby vždy věděli, kterým směrem vane vítr (Csikszentmihalyi, 1990). 

Naučená pozornostní schémata samozřejmě nemusí být vždy pozitivního rázu – stejným způsobem, 

jako si člověk může rozvinout svůj hudební talent, si také může rozvinout např. závislost na 

drogách či hracích automatech. 

 3.6. Psychická entropie 

 Veškeré informace, které vstupují do našeho vědomí, jsou okamžitě vyhodnocovány – jsou 

pro nás přínosné, nebezpečné nebo neutrální? Jinými slovy, jaký vztah mají k našim intencím? 

Mohou nám pomoci dosáhnout toho, co sami chceme, nebo nám v tom spíše budou bránit? To, co 

ovlivňuje, jak velkou vědomou kontrolu máme nad svou pozorností, je podle Csikszentmihalyiho 

řád či zmatek ve vědomí, resp. míra psychické entropie. Je to, zjednodušeně řečeno, míra 
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přítomnosti informací ve vědomí, které jsou v konflitku s našimi zájmy (Csikszentmihalyi, 1990). 

Vědomí bude na tyto informace vztahovat pozornost ve snaze zbavit se jich co nejdříve. Dokud jsou 

přítomny ve vědomí, člověk nad svou pozorností nemá plnou kontrolu a její vědomá investice se 

stává neohrabanou a neefektivní (Csikszentmihalyi, 1990). V běžné mluvě pro stav psychické 

entropie známe mnoho názvů – bolest, strach, hněv, úzkost nebo závist – v závislosti na jejich 

původu, a pokud jsou zažívány po delší dobu, mohou vážně narušit schopnost jedince investovat 

svou pozornost a tvořit si vlastní cíle (Csikszentmihalyi, 1990). Informace, které jsou vyhodnoceny 

jako odporující našim cílům, tedy působí jakýsi „nepořádek“ ve vědomí, naproti tomu informace, 

které jsou s našimi cíly v souladu, posilují řád ve vědomí a umožňují soustředěnější investování 

psychické energie (Csikszentmihalyi, 1990).    

 3.7. Řád ve vědomí: flow 

 Pokud člověk vykonává aktivitu, která pro něj splňuje podmínky vzniku flow, a informace, 

vstupující do jeho vědomí, „ladí“ s jeho intencemi (jinými slovy se mu při dané aktivitě „daří“ a 

nerozptyluje ho psychická entropie), proudí jeho psychická energie nenuceně a plynule a nastává 

optimální prožívání neboli flow. Optimálním prožitkem je situace, kdy je pozornost člověka, neboli 

veškerá kapacita Systému 2, plně investována do cílů, které si sám volí, a nemá tak již dostatek 

„přebytečné“ pozornosti na vnímání hrozeb pro ego (Csikszentmihalyi, 1990). Je plně ponořen do 

aktivity, jež je pro něj sama o sobě vysoce odměňující, a podává mu okamžitou zpětnou vazbu na 

to, jak si v ní vede. Na tuto zpětnou vazbu může průžně reagovat, aby se udržel ve flow co nejdéle. 

Mnoho lidí v Csikszentmihalyiho výzkumech připodobňovalo tento stav k „proudění“ či „plynutí“ a 

ne nadarmo – vyvážená souhra náročnosti úkolu a dovednosti aktéra mu umožňuje nejvyšší 

výkonnost a navíc naprosto pohlcuje jeho pozornost, takže se mu může zdát, že mu věci „jdou od 

ruky“ plynule, skoro „samy od sebe“. Po odeznění tohoto stavu se člověk zpravidla cítí zdatnější a 

samostatnější než předtím, protože jeho ego se díky optimálnímu prožitku stalo komplexnějším 

(Csikszentmihalyi, 1990). 
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3.8. Komplexita ega 

 Podle Csikszentmihalyiho prožívání flow rozvíjí ego prostřednictvím dvou šikorosáhlých 

psychických procesů: diferenciace a integrace (Csikszentmihalyi, 1990). Diferenciace znamená 

posun k větší unikátnosti, individualitě a odlišení se od ostatních. Integrace naopak znamená posun 

k silnějšímu spojení s okolními lidmi, ideami a vůbec externími fenomény. Ego se stává 

komplexnějším, dokáže-li zkombinovat obě tyto protichůdné tendence v co nejrovnějším poměru 

(Csikszentmihalyi, 1990).  

 Ego se stává diferenciovanějším v důsledku flow, protože díky překonávání výzev, což je 

jeden z komponentů flow, se cítí schopněji a zdatněji než dříve. Po každém optimálním prožitku je 

člověk vytříbenější, méně předvídatelnou bytostí s více specifickými dovednostmi 

(Csikszentmihalyi, 1990). Člověk, který investuje hodně psychické energie do své diferenciace, ale 

zanedbává integraci, se může cítit velice odlišný od svého okolí a může lehce spadnout k egoismu.  

 Komplexita ega naznačuje určitou složitost, která předpokládá rovnou investici psychické 

energie do diferenciace a integrace. Flow napomáhá integraci ega tak, že organizuje obsahy vědomí 

za jedním účelem a nastoluje v nich tak řád. Myšlenky, úmysly a pocity jsou v neobvyklé harmonii 

a člověk se po odeznění flow díky tomu cítí více „pohromadě“ a to nejen vnitřně, ale také v ohledu 

k vnějšímu světu (Csikszentmihalyi, 1990).   

 4. Fenomenologie flow 

 Jak již bylo zmíněno v úvodu, lidé popisují flow velice podobně, nezávisle na druh aktivity, 

při které ji zažívají, či na jejich pohlaví, věk, rasu, kulturu apod. Pojďme se tedy podívat blíže na 

tyto shodné rysy a využijme výše uvedených konceptů o psychické energii a fungování vědomí k 

jejich pochopení.  

 4.1. Výzva a dovednost 

 Jedním z hlavních prvků prožitků flow je výzva a její úspěšné zvládání. Pro vznik a udržení 

flow jsou nejlepší cílově orientované aktivity, které předkládají člověku sérii výzev, jež má daný 

člověk šanci pokořit, a které jsou omezeny určitými pravidly. K jejich pokoření pak je za potřebí 
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určité dovednosti. Psychologický slovník definuje dovednost takto: „učením získaná dispozice ke 

správnému, kvalitnímu, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti vhodnou metodou.“ 

(Hartl a Hartlová, 2000)  

 Často zkoumané je prožívání flow u sportovců, protože je patrně nejsnáze měřitelné, 

nicméně flow samozřejmě není podmíněna jen fyzickou aktivitou a ani dovednost, k ní potřebná, 

nemusí být ryze fyzického rázu. Nemusí se tedy jednat pouze o tvrdé dovednosti (jednoznačně 

měřitelné, např. sportovní výkon), může jít i o měkké dovednosti (hůře měřitelné, např. komunikační 

schopnosti nebo emoční inteligence). Jednou z nejčastějších aktivit, při které lidé zažívají flow, je 

totiž čtení (Csikszentmihalyi, 1990). Ač se to na první pohled nemusí zdát, čtení je aktivitou 

vyžadující dovednosti a poskytující výzvy. Navíc je aktivitou vyžadující koncentraci pozornosti a 

má cíl (přečíst knihu, pochopit myšlenku atd.). Dovednosti, jež člověk využívá při čtení jsou např. 

převod slov na obrazy v mysli, schopnost soucítit s fiktivními postavami, zachycovat historické a 

kulturní kontexty, předvídat děj či kriticky uvažovat nad autorovým stylem. V tomto širším smyslu 

by se dalo říci, že každá schopnost manipulovat se symbolickými informacemi je dovedností, 

podobně jako matematikova schopnost počítat rovnice, nebo hudebníkova schopnost kombinovat 

hudební tóny.   

 4.2. Hluboké „ponoření“ 

 Pokud náročnost aktivity vyžaduje, aby člověk využil své relevantní dovednosti naplno, aby 

opravdu „napnul své síly“, tak je veškerá jeho psychická energie či kapacita Systému 2 (pozornost) 

aktivitou pohlcena a jemu již nezbývá přebytečná energie na vnímání každodenních starostí (či 

aktuálních biologických potřeb), které by rušily řád ve vědomí. Výsledkem je jeden z 

nejcharakterističtějších a nejuniverzálějších jevů popisovaných při flow: člověk je do aktivity tak 

„ponořen“, že ztratí ponětí o sobě jako aktérovi a má pocit, že „mu jdou věci samy od ruky“, daří se 

mu nenuceně, jakoby bez vynaložení většího úsilí, skoro až automaticky (Csikszentmihalyi, 1990). 

Přitom zážitek flow má daleko k nenamáhavosti – ve skutečnosti často vyžaduje značný tělesný 

výkon nebo vysoce soustředěné mentální úsilí (Csikszentmihalyi, 1990). Jakékoliv vytržení z 



14 

 

koncetrace flow přeruší, ale dokud se ve vědomí neobjeví žádné rušivé vjemy, tak je sosutředěno 

čistě na právě vykonávanou aktivitu.  

 Člověk ve flow se nepozastavuje nad tím, co právě dělá. Za normálních okolností je běžné 

občas zapochybovat o svých činech a ptát se „proč tohle vlastně dělám?“, ale vznik flow 

předpokládá vysokou dovednost a zároveň vysokou výzvu pro daného člověka, tudíž, že daný 

člověk danou aktivitu dostatečně trénoval na to, aby ji vykonával částečně nevědomě („ví dobře, co 

dělá“). Řečeno pojmy teorie duální kognice: aktivita je pro něj tak automatizovaná, že není nutná 

reflexe nebo zásah vědomého Systému 2 – v jistém smyslu by se dalo říci, že v tomto stavu je 

reflektivní mysl Systému 2 „offline“ (Harmat et al. 2016). To ovšem neznamená, že by flow byla 

nevědomým stavem. Naopak, člověk si je moc dobře vědom, co dělá. Je to spíše vědomé úsilí 

(conscious effort), potřeba analyzovat a vést činy, které zde chybí kvůli vysoké automatizovanosti 

dané činnosti. Ve flow tedy člověk přenechá své jednání ve větší míře Systému 1, který má větší 

kapacitu zpracování informací, a jelikož je Systém 2 zaměstnaný investováním pozornosti do 

aktivity a nemá zbylou energii na vnímání hrozeb pro ego, může člověk pracovat na svůj maximální 

výkon.  

 4.3. Flow a intuice 

 Jednání člověka ve flow se jeví jako částečně nevědomé, proto by se dalo označit za 

intuitivní. Järvilehto definuje intuici jako „schopnost činit rozhodnutí a vytvářet nové ideje bez 

vědomého úmyslu“ (Harmat et al. 2016, str. 101). Jakkoli se tato definice může zdát „nereálná“ (jak 

by mohl někdo učinit rozhodnutí bez vědomého úmyslu?), není tomu tak. Je to pouze záležitost 

automatizace určitých vzorců chování skrze dostatečnou praxi. Příkladem intuice může být krátký 

příběh z knihy Sources Of Power: How People Make Decisions od Garyho Kleina, kde se hasiči 

snaží uhasit malý požár v kuchyni jednopatrového domu, ale voda z hadic ze záhadného důvodu 

nemá valný efekt. Velitel hasičů dostane zvláštní pocit, že „tu něco nehraje“ a poručí svým mužům, 

aby rychle vyšli ven a v tu chvíli se podlaha domu propadne – požár totiž nevycházel z kuchyně ale 

ze suterénu a byl podstatně větší, než se původně zdálo. Velitel ovšem neměl nejmenší tušení, že 
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tam nějaký suterén je – nebezpečí pouze vycítil. V následném dotazování velitel odpověděl, že sice 

vůbec nepředpokládal, že by požár mohl pocházet odjinud než z kuchyně, ale že ho přesto zaráželo, 

jak zvláštně oheň reaguje, jak velké horko bylo v obývacím pokoji, odkud kuchyňký požár hasili 

(hořící suterén se totiž nacházel hned pod nimi) a jak tichý požár byl v poměru k horku v místnosti 

– požáry totiž údajně bývají dost hlasité a na takto velké horko by očekával mnohem větší rámus.  

(Klein, 1999). V tomto příběhu velitelova expertní intuice zachránila jeho týmu život. Podobnou 

intuici využívají i lidé při flow. 

 Järvilehto naznačuje, že flow a intuice mají společné ontogenetické procesy Systému 1 – 

tedy procesy naučené skrze zkušenost a trénink v kulturně civilizovaném prostředí. Lze 

předpokládat, že např. jaguár, který loví gazelu v savaně, je také ve stavu flow, nicméně 

fylogenetické procesy Systému 1 (instinkty), které u lovícího jaguára flow umožňují, nejsou 

typickým „spouštěčem“ flow u civilizovaného člověka, protože tomu již nestačí jen uspokojovat 

své biologické potřeby. Civilizace mu poskytuje možnosti, jak tyto potřeby relativně jednoduše 

uspokojit, a tak musí hledat jiné aktivity, při kterých bude zažívat flow, jinak bude, podle 

Csikszentmihalyiho slov, „plýtvat svými energiemi na vnitřním strádání“ (Csikszentmihalyi 1990, 

str. 207).  

 Podle Järvilehta je flow jednání Systému 1 (System 1 doing) a intuice je myšlení Systému 1 

(System 1 thinking) (Harmat et al. 2016). Obě mají stejný kořen v ontogenetických procesech 

Systému 1 a obě předpokládají vysokou dovednost v dané oblasti, aby měl člověk aktivitu 

dostatečně zautomatizovanou.  

 Herbert Simon tvrdí, že „intuice není nic více ani nic méně než rozpoznání“ (Simon 1992, 

str. 6). Stejně jako šachový mistr, jenž hraje současně proti několika slabším soupeřům a nemá tak 

moc času na plánování svých tahů, rozpoznává díky stovkám hodin tréninku na šachovnici vzory, 

které může rychle, intuitivně využívat, tak rozpoznává kytarista vzory na hmatníku podle naučených 

stupnic a tónů, které zní dobře v dané tónině, a může je intuitivně využívat při improvizaci. Na 

principiálně stejné bázi stojí i naše každodenní schopnost rozpoznat např. tvář našeho přítele nebo 
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známé objekty podle jejich tvaru. Ačkoliv k těmto procesům nemáme vědomý přístup (Simon, 

1992), značně nám ulehčují (či snad umožňují) život ve společnosti. 

 Nicméně, expertní intuice mohou být často nesprávné (Kahneman a Klein, 2009). Jelikož je 

intuice nevědomá, tak lidé neví, jak k danému závěru došli. Často pak zaměňují svou expertízu za 

obyčejné heuristiky, které používají všichni, a které v dané situaci, vyžadující expertní dovednost, 

nejsou účinné. Subjektivní sebejistota není spolehlivým indikátorem validity intuitivních úsudků. 

Kahneman a Klein v závěru své studie předložili několik podmínek, za kterých je spolehlivost 

založení úkonu na expertní intuici nejvyšší (Kahneman a Klein, 2009): 

 prostředí musí být pravidelné a předvídatelné (tedy ne např. trh s akciemi nebo dlouhodobé 

předpovídání politických událostí – spíše např. lékařství či již zmíněné hasičství) 

 adekvátní možnosti k poznání prostředí – dlouhodobý trénink a odezva, která je rychlá a 

jednoznačná 

 realistické povědomí o hranicích možností vlastní intuice – vědění, kdy se na intuici 

spolehnout, a kdy radši vědomě plánovat pomocí Systému 2  

 Tyto podmínky jsou značně podobné o několik stránek výše popisovaným podmínkám 

vzniku flow.  

 4.4. Paradox kontroly 

 Flow se nejčastěji objevuje při hrách, sportech a dalších „volnočasových“ aktivitách, které 

se liší od běžného života tím, že představují jakýsi „svět sám pro sebe“. Něúspěch při těchto 

činnostech obvykle nepředstavuje existenční hrozbu – když člověk prohraje v šachách, tak může být 

maximálně chvíli frustrovaný, ale když např. špatně dohode obchodní smlouvu, může to pro něj 

znamenat vyhazov z práce, ztrátu hypotéky na dům a možná i nutnost pobírat sociální podporu. 

Tudíž se u flow často mluví o jakémsi pocitu kontroly, nebo přesněji, o nepřítomnosti obavy ze 

ztráty kontroly (Csikszentmihalyi, 1990). Samozřejmě, že existují i lidé, kteří se úmyslně vrhají do 

nebezpečných situací a zažívají při nich flow, např. milovníci extrémních sportů nebo horolezci, ale 

podle jejich výpovědí většinou není jejich hlavní motivací adrenalinový zážitek samotný, jako spíše 
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jeho zvládání, či úspěšné minimalizování životu nebezpečného rizika (Csikszentmihalyi, 1990). 

Podstatou zážitku flow je samotný akt uplatňování kontroly v náročných situacích spíše než pocit, 

že daný člověk „má věci pod kontrolou“ (Csikszentmihalyi, 1990). Tento aspekt dodává flow 

určitou návykovost – pocit uplatňování kontroly si totiž člověk užívá a chce se k němu vracet. 

Dodává mu pocit kompetence, autonomie a zvyšuje tak jeho subjektivní sebehodnocení. Toto je 

obzvlášť nebezpečné u hazardních her, u kterých člověk uvěří, že je může ovlivnit svou dovedností 

(což ve skutečnosti nemůže). V tomto smyslu je tedy flow dvojsečným mečem: na jednu stranu 

může zlepšit kvalitu života tím, že nastolí řád ve vědomí, ale může se také stát drogou, kvůli které 

se stane otrokem onoho řádu a nebude schopen se vypořádávat s každodenními událostmi v životě. 

 4.5. Ztráta povědomí o sobě 

 Důsledkem již zmíněného „ponoření se“, tedy plné investice pozornosti do aktivity, zmizí z 

aktérova vědomí všechny stimuly, které jsou pro danou situaci irelevantní. Budoucnost a minulost 

jsou pro člověka ve flow nedůležité, či dokonce rušivé, protože je plně ponořen v přítomném 

okamžiku a plně zaměstnán reagováním na zpětnou vazbu, kterou mu aktivita poskytuje. Kromě 

ponětí o čase se z vědomí vytrácí ještě jedna podstatná složka, a to povědomí o sobě (self-

consciousness). Z takovéto věty by se mohlo zdát, že člověk ve flow je uveden do jakéhosi 

mystického transu, při kterém zažívá „rozpad ega“, či že jeho duše dočasně opouští jeho tělo, ovšem 

tak to samozřejmě není. Neznamená to ani, že by se daná osoba vzdala kontroly nad svou 

pozorností, nebo že by si neuvědomovala, co se děje s jejím tělem a myslí. Vlastně je to spíše 

naopak – optimální zážitek vyžaduje velmi aktivní účast vědomého „já“. Profesionální hudebník si 

musí být mimořádně „vědom“ nejen pohybů svých prstů a zvuků, které vydává, ale také akordů, 

které zní na pozadí, a celkové nálady skladby, kterou hraje. A přesto je schopen se do skladby 

„ponořit“ a zapomenout sám na sebe a na vše kolem. Csikszentmihalyi to odůvodňuje tak, že hráč 

neztratí své „já“ jako takové, ale spíše povědomí o svém já (consciousness of the self), resp. koncept 

svého „já“, tedy informace, které používá k reprezentaci toho, kdo je, ve své vlastní mysli 

(Csikszentmihalyi, 1990), protože tyto informace jsou pro člověka ve flow (většinou) irelevantní. A 
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zapomenout občas na své „já“ se zdá být velmi přínosné, protože v tu chvíli se uvolňuje příležitost 

rozšířit svůj vlastní koncept o tom, kdo jsme. Ztráta povědomí o svém vlastním „já“ může vést k 

překročení sama sebe, k pocitu, že hranice našich schopností byly posunuty (Csikszentmihalyi, 

1990). Podle Csikszentmihalyiho pojetí je toto umožněno skrze interakci s něčím Druhým 

(pravděpodobně lacanovský termín) – jakmile člověk investuje veškerou svou pozornost do této 

interakce – ať už se jedná např. o interakci se skladbou, jiným člověkem nebo šachovou partií – 

nevyhnutelně se stává součástí aktivního systému, který ho přesahuje, a který je určen pravidly dané 

aktivity a „poháněn“ energií jeho pozornosti (Csikszentmihalyi, 1990). Z objektivního hlediska se 

taková tvrzení mohou zdát poněkud vágní, ovšem z hlediska subjektivní reality člověka ve flow 

jsou stejně reálná jako jeho příslušnost k rodině, firmě či nějakému týmu. Ve flow člověk jedná 

nejlépe, jak umí, a proto „nemá čas“ přemítat (neboli zapojovat kapacitu Systému 2) o tom, co to 

znamená pro jeho já – kdyby si dovolil o tom přemýšlet, zážitek flow by nebyl zdaleka tak hluboký. 

Jakmile ovšem flow odezní, přemítání Systému 2 se navrátí a já, o kterém přemýšlí, je nyní 

komplexnější než předtím. 

 5. Flow v hudbě 

 Podle Csikszentmihalyiho, hudba, jakožto organizované sluchové informace, slouží k 

uspořádání mysli, která ji vnímá, a tím snižuje psychickou entropii (Csikszentmihalyi, 1990). Jak 

uvedl jistý policista v jeho výzkumu: „Kdybych si po dni plném zatýkání a obav z toho, že mě někdo 

zastřelí, nemohl cestou domů v autě pustit rádio, asi bych se zbláznil.“ (Csikszentmihalyi, 1990, str. 

109). Pygmejové, žijící v deštném pralese Ituri ve střední Africe, troubí celé dny a noci na posvátné 

rohy, kdykoliv je potkají zlé časy, protože věří, že ony zlé časy pochází z toho, že jejich les usnul, a 

tak se ho hlasitým troubením snaží probudit. Funkce troubení rohů je zde paradigmaticky stejná 

jako funkce jakékoliv jiné hudby – nemusí přímo vyřešit zdroj problému, ale dá Pygmejům alespoň 

pocit, že „pomoc je na cestě“, a tak jim dodá určitou naději a sebevědomí do blízkého budoucna. 

Podobný vztah k hudbě může mít již zmíněný policista, nebo dospívající jedinec, který denně čelí 

hrozbám pro jeho vyvíjející se ego, a spoléhá na svůj MP3 přehrávač, aby opět nastolil řád v jeho 
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vědomí (Csikszentmihalyi, 1990). 

 V kolektivním kotextu odjakživa hudba sloužila k nastolení určité unikátnosti daného 

okamžiku či události. Ať už se jednalo o vesnickou tancovačku či koncert symfonického orchestru, 

člověk k takové události vždy přistupoval se zvýšeným očekáváním, že se bude jednat o něco 

unikátního, co se „jen tak neopakuje“. Takové okolnosti nabádají jedince ke zvýšenému soustředění 

své pozornosti, a tak přispívají k navození flow (Csikszentmihalyi, 1990). I dnešní rockové 

koncerty si zachovávají určité rituální kořeny – ne zrovna často se sejde tak velká masa lidí, aby 

shlédla tu samou událost, cítila a vnímala ty samé věci a zpracovávala ty samé informace. Taková 

kolektivní účast vytváří to, co Émile Durkheim nazval kolektivním vřením (l'effervescence 

collective), tedy pocitem náležení ke konkrétní, reálné skupině. Tento pocit je podle Durkheima 

základem náboženské zkušenosti (Csikszentmihalyi, 1990).  

 Co se týče té aktivní stránky, tedy hraní a skládání hudby, platí zde kritéria napomáhjící 

vzniku a udržení flow stejně jako u poslechu či jiných aktivit. Profesionální hudebníci a skladatelé 

ve výzkumu Custoderové (2002) o nich často nepřímo mluvili, když např. připodobňovali 

skladatelství k dětské hře (obě aktivity operující v jasně daném rámci pravidel a s jasným cílem), 

mluvili o „naposlouchávání“ nálady písně a improvizace na ni (okamžitá odezva), „ponoření“ se do 

okamžitého momentu, kdy je „železo pořád žhavé“ (splynutí akce a vnímání), o „stávání se“ notou 

(hluboká koncentrace), o hraní si s kompozicí tak, aby lépe „plynula“ (vysoká kontrola) či o úplném 

„ztracení se“ v hudbě (ztráta vědomí o sobě) (Custodero, 2002, str. 5).   

 6. Motivace 

 Dalším tématem týkajícím se flow je motivace. Samotný stav flow je podle 

Csikszentmihalyiho stavem naprosto soustředěné motivace (Csikszentmihalyi, 1990) zaměřené na 

vykonávanou aktivitu, ne na sebe či vlastní emoce (Goleman, 1996). K motivaci se vážou různé 

teorie, kde některé ji rozdělují podle druhů potřeb (biologické a sociální) a jiné podle původu 

podnětů (vnější a vnitřní) (Deci, 1992). V této kapitole se zaměřím na druhou jmenovanou teorii, 

protože je dle mého názoru relevantnější k vysvětlení flow fenoménu.  
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 Být motivován znamená „být pohnut k tomu něco udělat“ (to be moved to do something) 

(Ryan a Deci, 2000b). Toto pohnutí se může lišit nejen v míře (jak silně jsme pohnuti) ale také v 

orientaci, tedy za jakým úkolem nás ono pohnutí směřuje. Např. student může být motivován ke 

splnění domácího úkolu čistě proto, že mu připadá zajímavý, anebo proto, že ví, že by si tím 

polepšil u svého učitele nebo u svých rodičů. V obou případech nemusí nutně odlišná míra 

motivace, ale její zaměření určitě je. Toto zjištění inspirovalo psychology Richarda M. Ryana a 

Edwarda L. Deciho ke zformulování autodeterminační teorie motivace (Self-Determination 

Theory). Na rozdíl od předešlých teorií, které viděly motivaci jako unitární fenomén, lišící se pouze 

ve své míře, rozlišili Ryan a Deci dva základní druhy motivace: interní a externí (Ryan a Deci, 

2000b).  

 6.1. Interní motivace 

 Interní motivace se týká aktivit, které člověk dělá „pro ně samotné“ - jsou pro něj dostatečně 

odměňující samy o sobě, takže nepotřebuje žádnou externí odměnu za jejich vykonávání (např. 

peníze nebo dobrou známku). Podle teorie sebeurčení je interní motivace vrozeným „motorem“ 

pohánějícím člověka ke kognitivnímu a sociálnímu rozvoji. Můžeme zde spatřovat prolnutí s 

Maslowovou růstovou motivací, která je v protikladu vůči motivaci nedostatkové (Maslow, 1962) – 

jakmile jsou všechny předešlé potřeby na Maslowově pyramidě uspokojeny, může se člověk začít 

zabývat svým osobním růstem, tedy svou sebeaktualizací, ke které ho vede právě interní motivace. 

 

Obrázek 2: Maslowova pyramida potřeb (Maslow, 1943) 
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 Interní motivace byla poprvé zaznamenána v experimentálních studiích zvířecího chování, 

kdy bylo pozorováno, že mnoho živočichů se účastní objevných, hravých a zvídavých aktivit i za 

nepřítomnosti posilujících stimulů nebo odměny (White, 1959). Ačkoliv tyto spontánní druhy 

chování dodávají živočichům jisté adaptivní výhody, nezdá se, že by byly uplatňovány za nějakým 

instrumentálním účelem, ale spíše čistě pro pozitivní zkušenosti spojené s procvičováním a 

rozšiřováním vlastních schopností (Ryan a Deci, 2000b). 

 Teorie interní motivace vznikla v jistém smyslu jako kritická reakce na Skinnerovu 

operantní teorii (Skinner, 1953), která tvrdí, že veškeré chování je motivováno externími odměnami 

jako je jídlo nebo peníze. Interně motivované aktivity jsou naproti tomu odměnou a cílem samy o 

sobě. Dále reaguje na Hullovu teorii učení (1943), která tvrdí, že veškeré chování je motivované 

fyziologickými potřebami. Interně motivované aktivity jsou, podle Ryana a Deciho, motivovány 

spíše vrozenými psychickými potřebami: potřebami kompetence, autonomie a sounáležení (Ryan a 

Deci, 2000b). Tyto potřeby jsou univerzální a platné pro všechny kultury, ovšem v některých mohou 

být některé potřeby upřednostněny před jinými. 

 Potřeba kompetence plyne z vrozené potřeby efektivní interakce s prostředím (White, 1959). 

Z evolučního hlediska je to potřeba pocitu zvládání a kontroly nad výsledkem, který dává člověku 

pocit, že má nějakou schopnost, díky které zvládne přežit v určitém prostředí. V dnešním světě tato 

potřeba slouží pravděpodobně hlavně k nabytí pocitu sebehodnoty.   

 Potřeba autonomie plyne z jedincovy potřeby pocitu výsadní účasti na vlastním životě, že je 

„pánem svého osudu“ a jedná v souladu se svým já (Ryan a Deci, 2000b).  

 Potřeba sounáležitost plyne z vrozené potřeby interagovat s ostatními, patřit někam a starat 

se o své bližní (Baumeister a Leary, 1995).  

 Ryan a Deci zkonstruovali ještě tzv. teorii kognitivní evaluace (Cognitive Evaluation 

Theory), což je podteorie teorie sebeurčení, ve které nastínili, jaké podmínky pomáhají udržovat 

nebo naopak podrývat interní motivaci. Zjistili, že externí události, které ovlivňují jedincův pocit 
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kompetence (ať už kladně či záporně), ovlivňují také míru jeho interní motivace k dané aktivitě 

(Ryan a Deci, 2000b). Pocit kompetence ovšem nezvýší interní motivaci, pokud není doprovázen 

pocitem autonomie, neboli, v termínech atribuční teorie, interním těžištěm kontroly (locus of 

control) – tedy přesvědčením, že výsledky činnosti jedince jsou hlavně jeho zásluhou a ne spíše 

výsledkem okolních sil (Ryan a Deci, 2000b). Jinými slovy, člověk si nebude připadat schopnější, 

když si nebude myslet, že za své dobré výsledky může skutečně on a ne nějaká souhra okolních 

vlivů. Stejně tak nebude posílena jeho interní motivace. Vysoká míra interní motivace je tedy 

podmíněna zakoušením pocitů kompetence a autonomie.  

 Ryanova a Deciho teorie byla původně sestavena hlavně pro učitele a školské prostředí, 

nicméně její poznatky platí pro flow taktéž – člověk si skrze prožívání flow realizuje své vrozené 

potřeby kompetence a autonomie (viz. příklad s horolezcem), negativní zpětná odezva při flow 

aktivitě (neboli když se jedinci se nedaří) může také snížit jeho interní motivaci a kladná odezva 

musí být také spojena s interním těžištěm kontroly a pocity autonomie, aby podporovala interní 

motivaci. Je zde ovšem otázka, zda člověk ve flow dokáže vnímat své interní těžiště kontroly, když 

je jeho veškerá pozornost pohlcena aktivitou a jeho povědomí o sobě se rozplyne. Někteří hudebníci 

např. popisují, že při improvizaci někdy mají pocit, jako kdyby to nebyli oni, kdo vytváří hudbu, ale 

že jsou pouze přenašeči, skrze něž hudba plyne „odněkud jinud“.  

6.2. Externí motivace 

  Externí motivace se týká aktivit, které člověk vykonává, protože ho přivedou k nějakému 

separátnímu výsledku (Ryan a Deci, 2000b).  

 V této práci jsem již na několika místech zmínil důležitost interní motivace pro vznik flow. 

Je logické usuzovat, že se člověk nejlépe „ponoří“ do aktivit, které mu připadají zajímavé samy o 

sobě, a které si sám zvolí jako objekt svého zájmu, a přesně od tohoto předpokladu se odráží i 

Csikszentmihalyi. V literatuře se běžně o externí motivaci mluví jako o té „méně hodnotné“, 

ochuzené, ale přesto silné variantě, která kontrastuje s „plnohodnotnou“ a přirozenou interní 

motivací (Ryan a Deci, 2000b). Přijde mi ovšem stejně vhodné zahrnout zde i teorii externí 
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motivace, protože jak Ryanův a Deciho výzkum ukázal, existuje jí několik typů, které se liší mírou 

autonomie jedincova rozhodnutí – mírou toho, jak moc vychází motivace „přímo z jedince“ (how 

self-determined it is) – a dva z nich mají sice k interní motivaci blízko, ale přesto jsou stále 

původem externí.  

 Obrázek číslo 3: Sebedeterminační kontinuum (Ryan, Deci, 2000, str.72) 

  

Chování Nedeterminované       

Sebedeter

minované 

Motivace Amotivace Vnější motivace 

Vnitřní  

motivace 

Regulační 

styl 
NeR ER InR IdR IntR IR 

Vnímané 

místo 

kauzality 

neosobní vnější spíše vnější spíše vnitřní vnitřní Vnitřní 
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nedostatek 

kontroly 

nedůležitost 

vnější 
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sebekontrola 

egoinvolment

vnitřní 

odměny a 
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osobní 

důležitost 

vědomé 

hodnocení 

kongruence 

syntéza se 

self 

zájem, 

uspokojení 

potěšení z 

činnosti 

Legenda: NeR – neregulované, ER – externí regulace, InR – introjektovaná regulace, IdR – 

identifikovaná regulace, IntR – integrovaná regulace, IR – interní regulace 

 

 

 Míra autonomie jedince při externě motivovaných chování závisí na internalizaci a integraci 

hodnot a regulací chování (Deci a Ryan, 1985). Internalizace je proces přijímání hodnoty nebo 

regulace chování a integrace je proces, pomocí něhož si jedinec přetvoří danou hodnotu či regulaci 

podle sebe a zakomponovává ji do svého já (Ryan a Deci, 2000b). Tento koncept popisuje, jak se 

jedincova externí motivace k určitému chování může lišit od naprosté amotivace nebo neochoty, 

přes pasivní dodržování, až po aktivní osobní zapálení. Popišme si nyní všechny složky tohot 

konceptu tak, jak jsou zobrazeny na obrázku zleva doprava: 

 Amotivace – Nepřítomnost úmyslu jednat. 

 Externí regulace – Takto motivované chování je vykonáváno za účelem uspokojení 

nějakého externího požadavku. Je to nejméně autonomní forma externí motivace, jedinec 

vnímá své chování jako „cizí, externě kontrolované“, vnímá externí těžiště kauzality. 

 Introjektovaná regulace – Člověk koná proto, aby se vyhnul pocitům viny nebo úzkosti, 

nebo aby „pohladil“ své ego či nabyl pocitu pýchy a sebehodnoty. 
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 Identifikovaná regulace – Jedinec se identifikoval s důležitostí, kterou pro něj aktivita 

představuje, a přijal ji tak za vlastní regulátor chování. 

 Integrovaná regulace – Integrace nastane, když se regulace, se kterými se jedinec 

identifikoval, plně asimilují do jeho já. Čím více jedinec internalizuje důvody pro akci, tím 

více je jeho externě motivovaná činnost určená jím samým. Integrované formy motivace 

mají mnoho společného s interní motivací – obě jsou autonomní a jsou do velké míry 

sebedeterminované. Přesto jsou stále externí, protože směřují k nějakému externímu 

výsledku, kdežto interně motivované aktivity jsou cílem samy o sobě (Ryan a Deci, 2000b). 

 Ačkoliv má integrovaná regulace také interní těžiště kontroly, není prototypem 

sebedeterminovaného jednání jako interní motivace.  

 Zda může člověk zažívat flow i při „ne úplně“ interně motivovaných činnostech je otázka, 

na kterou jsem v literatuře nenašel jasnou odpověď. Pokud se hudebník stane úspěšným a hudba se 

stane jeho živobytím, jeho motivace dostane externí rozměr, protože hudbu již částečně dělá pro 

peníze. Známý Deciho experiment (1971), ve kterém dal studentům peníze za vykonání interně 

motivované činnosti, ukázal, že po získání externí odměny interní motivace většinou klesá, protože 

se jejich chování dostane pod kontrolu odměny a stane se tak méně autonomním. Stejně tak klesá, 

když se chování dostane pod externí kontrolu deadlinů, výhrůžek, ultimát apod. (Amabile a DeJong 

a Lepper, 1976). Naopak ale pozitivní odezva a verbální pochvala intrisní motivaci opět navyšuje 

(Deci, 1971).  

 Různé delší a hlubší rozhovory se slavnými umělci naznačují, že rozhodně flow zažívají a to 

velice často. Osobně si myslím, že je to záležitost vědomé kontroly motivace – člověk se musí sám 

sebe upřímně ptát, proč vlastně dělá to, co dělá. Hlavně u hudby jde velice snadno poznat, kdy ji 

daný umělec začne dělat opravdu „ pro peníze“, protože začne jít s proudem a z hudby se vytrácí 

osobitost – ta opravdu původní interní motivace hudbou vyjádřit své emoce. Je otázka, zda se v 

takovém případě může člověk dostat do flow. Faktor skill/challenge rovnováhy tam možná je 

přítomen, ale interní zájem tolik ne – je otázkou, který z těchto faktorů je zásadnější pro vznik flow, 
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nebo jestli musí být opravdu nutně přítomny oba dva. Já osobně se přikláním k té druhé variantě.   

 Tímto bych zakončil teoretické zakotvení této práce a přesunul se k metodologii. 

EMPIRICKÁ ČÁST 

 1. Kvalitativní výzkum  

 Tato část se bude již zabývat samotným praktickým výzkumem – metodami, které jsem 

použil, vzorkem respondentů, který jsem vybral a data, která jsem získal. Získaná data poté 

analyzuji a vyvodím z nich určitý závěr.  

Pro tuto práci jsem zvolil metodu kvalitativního výzkumu. Podle Strausse a Corbinové 

(1999, str. 10) je kvalitativní výzkum „...jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí 

statistikých procedur nebo jiných způsobů kvantifikace.“ Většinou se jedná o výzkum chování lidí, 

mezilidských vztahů či chodu nějaké organizace a výsledkem nejsou číselná, kvantifikovatelná data 

ale spíše výpovědi, subjektivní popisy či teorie. Důvodem této mé volby je podstata samotného 

výzkumného problému – zajímá mne subjektivní prožívání flow u vybrané skupiny lidí a jeho 

podrobné prozkoumání, tudíž mám v úmyslu jít spíše „do hloubky“ než „do šíře“. Nejde mi o 

prokázání nějaké pravidelnosti u většího počtu lidí, jde mi o poznání podstaty vybraného fenoménu 

a o získání nových perspektiv jeho náhledu.  

 Strauss a Corbinová (1999) rozlišují tři hlavní složky kvalitativního výzkumu: 

1. sběr dat 

2. analýza a interpretace dat 

3. výzkumná zpráva 

 Kvalitativní výzkum vychází z indukčního vědeckého postupu. Postupuje se „od 

konkrétního k obecnému“, tedy že se daný fenomén nejprve zkoumá, zjišťují se pravidelnosti v jeho 

úkazech, data se analyzují a výsledkem je teorie, popisující daný jev. Oproti tomu stojí dedukční 

postup, který je spíše charakteristický pro kvantitativní studie, a který postupuje „od obecného ke 

konkrétnímu“, tedy že se snaží spíše o dokázání platnosti již existující teorie či vysvětlení 

fungování daného jevu. Tato práce se tedy opírá o indukční postup, ovšem po analýze dat 
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přistoupím k jejich porovnávání s již existujícím věděním o flow, které jsem shrnul v teoretické 

části, a tak se dá říct, že v poslední fázi využiji i dedukčního myšlenkového postupu. Samotná 

analýza a interpretace dat ovšem bude stát na indukčním postupu. 

 Z filozofického hlediska indukční postup stojí na naturalistické tradici, podle které se daný 

jev nejlépe zkoumá v jeho přirozeném prostředí a ne v izolovaných, „laboratorních“ podmínkách, 

jako je tomu v případě pozitivistické tradice. Je otázkou, co je při výzkum flow přirozeným 

prostředím – pravděpodobně místo, kde se flow přímo u daného člověka odehrává (což by v případě 

této studie bylo nejčastěji pódium, domov či zkušebna). Jelikož je ale pro mě nemožné zkoumat 

flow přímo v jejím průběhu, protože při flow člověk není schopen rozhovoru a já osobně nemám 

přístup k neurologickým MRI skenerům, kterými bych mohl snímat mozkovou aktivitu přímo v 

průběhu flow, musím se spoléhat na retrospektivní výpovědi respondentů. 

 Mezi hlavní výhody a nevýhody kvalitativního výzkumu patří (Hendl, 2005): 

 Výhody: 

◦ Možnost získat podrobný popis či vhled do zkoumaného fenoménu 

◦ Zkoumá fenomén v přirozeném prostředí 

◦ Umožňuje navrhovat teorie 

 Nevýhody: 

◦ Specifičnost dat – získané znalosti nemusí být zobecnitelné na populaci a jiná prostředí 

◦ Obtížnost tvorby predikcí a testování hypotéz a teorií 

◦  Častá časová náročnost analýzy a sběru dat 

◦ Snadná ovlivnitelnost výsledků výzkumníkem a jeho osobními preferencemi 

 2. Typy kvalitativího výzkumu 

 Jak píše Strauss a Corbinová (1999), otázkou na „typy“ kvalitativního výzkumu se může 

myslet několik věcí. Záleži na tom, zda se člověk ptá na na různé typy výzkumu, jejich cíle nebo 

různá pojetí analýzy dat. Omezme se nyní na první možnost. Mezi kvalitativní typy výzkumu patří 
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např. zakotvená teorie, etnografie, fenomenologické zkoumání, případová studie a zkoumání 

dokumentů. Zakotvená teorie označuje určitou strategii výzkumu a zároveň metodu analýzy dat. V 

zásadě je jejím cílem vytvoření „obecné“ teorie na základě získaných „konkrétních“ dat. Etnografie 

se provádí za účelem sestavení holistického obrazu fungování určité společnosti lidí, tradičně 

nějaké odlehlé kmenové komunity. Pokud se nejedná o odlehlou kmenovou komunitu ale spíše 

lokální společnost, která je výzkumníkovi blízká, používá se spíše název etnografický výzkum. 

Fenomenologické zkoumání se snaží „...popsat a analyzovat prožitou zkušenost se specifickým 

fenoménem, kterou má určitý jedinec nebo skupina jedinců.“ (Hendl, 2005, str. 128) Jde o 

hloubkový vhled do vnitřního světa studovaných jedinců a o sledování významů, jež danému 

fenoménu přikládají. Cílem je popsat fenomén tak, aby tomu, kdo s ním již má zkušenosti, zněl 

„pravdivě“, a tomu, kdo zkušenost nemá, poskytoval vhled (Hendl, 2005). Případová studie se 

zabývá detailním studiem jednoho nebo několika málo případů a zkoumání dokumentů se zabývá 

(překvapivě) zkoumáním dokumentů. 

 3. Výzkumný problém, výzkumné otázky 

 Jak jsem již uvedl v první části této práce, cílem je získat holistický obraz prožívání flow u 

vybraného vzorku hudebníků. Mimo praktická využití pro učitelské profese mohou data získaná z 

tohoto výzkumu pomoci rozšířit dosavadní vědění o flow – původní Csikszentmihalyiho výzkum 

byl proveden stejnou metodou jako tento, pouze na mnohem větším měřítku, a z něj získaná data 

jsou nyní základem dosavadního vědění kolem fenoménu flow. Jelikož je poměrně málo studií na 

toto téma zaměřených na hudebníky, má tento výzkum potenciál přinést nové interpretace flow, 

protože zde hraje roli faktor, že "každý člověk je unikát", a tak je u každého kvalitativního 

rozhovoru šance, že přinese nové poznání o zkoumaném jevu. 

 Podle Punche (2014) strukturuji mé výzkumné otázky takto: 

 Oblast výzkumu: Flow 

 Téma výzkumu: Prožívání flow u hudebníků 

 Obecná výzkumná otázka: Jak prožívají hudebníci flow? 
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 Konkrétní výzkumné otázky: Jak se cítí, když se do hudby opravdu „ponoří“? Co to pro ně 

znamená? Jaké okolnosti k tomu podle nich přispívají/brání?  

 4. Výběr vzorku a prostředí výzkumu 

 Vzorek se skládá ze sedmi hudebníků, z nichž všichni jsou mí známí. Dle mého názoru tento 

fakt spíše přispěl k autentičnosti a otevřenosti odpovědí, než že by je nějakým nežádoucím 

způsobem zkresloval. Všichni dotazovaní působili uvolněně a nedělalo jim problém mluvit o svých 

pocitech a prožitcích. Krátký popis každého z nich je uveden v příloze na začátku každého 

rozhovoru. Prostředí výzkumu jsem volil co nejméně rušivé, tedy prostředí domova některého z 

respondentů nebo tichou kavárnu.  

 5. Kvalitativní metody sběru dat 

 Ke sběru dat se v kvalitativním výzkumu využívá nejčastěji pozorování, rozhovorů a sbírání 

dokumentů, audiozáznamů a videozáznamů. Metoda se nejčastěji volí podle charakteru výzkumné 

oblasti a výzkumných otázek. Výzkumné otázky jsou v kvalitativním výzkumu stanoveny otevřeně 

a mohou se v průběhu výzkumu měnit. Výzkum samotný má pak poměrně flexibilní charakter, což 

je právě vhodné pro hloubkové studie zaměřené na úzký okruh lidí. Naopak rozsáhlejší kvantitativní 

studie spíše vyžadují, aby výzkum postupoval podle stejných regulí u každého respondenta, aby se 

zajistila co největší validita dat pro prokázání „obecné“ platnosti jevu. 

 Rozhovory jsou populárním nástrojem sběru dat v kvalitativním výzkumu zejména díky 

jejich flexibilitě. Dělí se nejčastěji podle míry jejich standardizovanosti na strukturovaný, 

polostrukturovaný a nestrukturovaný (Punch, 2014). Strukturovaný rozhovor používá předem 

naplánované otázky, předem kódované kategorie odpovědí, pevně dané časové rozmezí a nesnaží se 

jít nijak zvlášť do hloubky.  Naproti tomu nestrukturovaný rozhovor připomíná spíše charakter 

běžné konverzace – má předem určené pouze téma a několik obecných otázek, pomocí nichž se 

rozhovor udržuje v pohybu a může trvat libovolně dlouho. Polostrukturovaný rozhovor stojí někde 

na pomezí a eliminuje tak nevýhody obou typů.  
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6. Technika sběru dat 

 V tomto výzkumu použiji metodu, polostrukturovaného rozhovoru. Protože je flow ryze 

subjektivně vnímaný prožitek, soudím, že nejvhodnější cestou, jak popsat proces jeho prožívání, je 

právě pomocí individuálních,  polostrukturovaných rozhovorů s jednotlivými hudebníky a 

necháním je popsat prožívání flow jejich vlastními slovy (protože ta jsou v tomto případě 

nejautentičtějším zdrojem dat) (Punch, 2014). Do "terénu" budu vstupovat se sadou patnácti předem 

připravených otázek, které se budu snažit položit každému dotazovanému hudebníkovi, ale počítám 

s tím, že každý rozhovor se bude vyvíjet odlišně a tak budu muset otázky současně přizpůsobovat 

průběhu rozhovoru. Otázky jsou tyto: 

1. Co pro tebe hudba (obecně) znamená?  

2. Co tě na ní baví? 

3. Kdy tě hudba nejvíc baví? Zkus si vybavit, kdy to bylo naposledy. Co jsi hrál/a? (vlastní 

skladba, převzatá skladba, improvizace, komponování atd.) 

4. Zkus mi popsat své pocity či tvůj stav mysli, který jsi v tu chvíli měl/a. 

5. Jak jsi to zvládal/a? Jak bys slovy popsal/a své „zvládání“ té skladby? 

6. Jak jsi při tom vnímal/a své okolí a průběh času? 

7. Jaké byly okolnosti? 

8. V jakém ses nacházel/a prostředí? Jak podle tebe ovlivňovalo tvou schopnost se do hudby 

„ponořit“? 

9.  Byl/a jsi v tu chvíli pod vlivem nějakých drog či alkoholu? 

10. Jak ses cítil/a tělesně? (svalová relaxace/vypětí, tělesná teplota, nervozita, vnímání hladu a 

ospalosti) 

11. Zkus si vzpomenout i na jiné momenty, kdy tě hudba „takto“ bavila a porovnat je – co je v 

nich společné a co rozdílné? 

12. Jak často takovéto zážitky zažíváš? 

13. Dokázal/a bys tento stav mysli přirovnat i k nějaké jiné aktivitě, ne nutně spojené s hudbou? 
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14. Co pro tebe takovéto zážitky znamenají? 

15. Myslíš si, že jsou spíše výsledkem tvé vlastní dovednosti nebo spíše vlivů okolí?  

 Rozhovory jsou podrobeny doslovné transkripci pouze s minimální stylistickou úpravou vět 

(odebrání přehnaně používaných slov jako „jakoby“, „prostě“ apod.). Ponechány jsou i některé 

vulgarismy. 

 7. Zakotvená teorie 

 V tomto výzkumu využívám přístupu zakotvené teorie, jehož pomocí se budu snažit sestavit 

ze získaných dat určitou teorii o flow na základě podobností ve výpovědích. Tato teorie se bude 

pravděpodobně dosti překrývat s již známými údaji o flow, ale díky značné otevřenosti otázek v 

rozhovoru je zde potenciál pro získání nových interpretací tohoto fenoménu z pohledu jejich 

respondentů.  

 Tento přístup je spojen se jmény amerických sociologů B. Glasera a A. Strausse a 

schématický průběh výzkumu podle tohoto přístupu vypadá takto (Hendl, 2005): 

 Vstup do terénu s prvotními vágními koncepty o zkoumané oblasti 

 Zkoumání jevu – získávání dat pomocí rozhovorů či pozorování 

 V procesu zkoumání se data zároveň analyzují  

 Rozšiřování zkoumání na další subjekty 

 Porovnávání mezi případy, testování poznatků a validace zjištěných dat 

 Analýza dat bude probíhat pomocí otevřeného kódování. Pomocí této metody se budu snažit 

z dat vyvodit abstraktnější kategorie tak, že se budu tázat např. (Punch, 2014): 

 Čeho je tento kus dat příkladem? 

 Co tento kus dat reprezentuje? 

 Jakou kategorii nebo vlastnost kategorie tento kus dat indikuje? 

Tímto způsobem dám získaným datům určité „nálepky“, podle kterých se utřídí a bude je pak 

jednodušší dávat do souvislostí a porovnávat. Zároveň je to způsob interpretace dat, díky kterému se 

dají zjistit širší významy jednotlivých odpovědí a nalézat v nich podobnosti či rozdíly. 
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 8. Hodnocení kvality výzkumu 

 Kriticky vzato, největší úskalí tohoto výzkumu vidím v jeho „neexaktnosti“. Je možné si 

všimnout, že jsem v ani jedné z otázek v rozhovoru nepoužil slovo „flow“. Je to záměrně – schválně 

jsem nechtěl respondentům „podsouvat“ jednu verzi popisu tohoto stavu, abych je navodil k co 

nejautentičtějšímu popisu toho, jak to prožívají právě oni. Na flow pouze poukazuji tím, když se 

ptám, kdy je nejvíc baví hudba, protože podle Csikszentmihalyiho je flow stavem, kdy člověka něco 

vrcholně baví (enjoyment). Ve své knize činí distiknci mezi enjoyment a pleasure (zde je dalším 

problémem překlad do češtiny – možná varianta je užívání si a potěšení, ale v rozhovoru mi přišlo 

nejvhodnější použít frázi „kdy tě nejvíce baví hudba?“), kde enjoyment plyne z aktivní snahy nejen 

o uspokojení vlastních potřeb, ale také o překonání sama sebe, o posunutí se „někam dál“. Naproti 

tomu pleasure plyne pouze z „udržování homeotázy“, z pasivního uspokojování potřeb, např. když 

se člověk nají, nebo kouká na televizi (Csikszentmihalyi, 1990). Flow se týká té první kategorie, 

enjoyment, protože je to stav vrcholného, aktivního úsilí a soustředěné motivace. Ovšem otázku 

„kdy tě nejvíc baví hudba?“ si můžou respondenti vyložit různě a není vůbec zaručeno, že si vybaví 

zrovna zážitek flow. Je to tedy výzva pro mne, jakožto výzkumníka, abych se pomocí dalších otázek 

snažil respondenta „nasměrovat“ k nějakému vrcholnému momentu spojeného s hudbou. Úmyslně 

jsem proto nechal výzkumnou otázkou poměrně volnou – jde mi o holistické popsání prožívání 

flow. Pokud bych chtěl konkrétnější výzkumnou otázku, zvolil bych jinou výzkumnou metodu, 

např. dotazník.  

Zkreslujícím faktorem může také být fakt, že všichni respondenti jsou mí známí. Pro některé 

respondenty mohlo být těžší mluvit o svých pocitech před někým, koho poměrně dobře znají, a pro 

některé to naopak mohlo být snadnější. Osobně si myslím, že u dvou respondentů to mohlo mít 

negativní účinek (což lze poznat v jisté strohosti jejich odpovědí a krátkosti rozhovoru – viz. 

příloha). Někteří z respondentů jsou také studenty konzervatoře a jiní jsou samouci, kteří mají 

hudbu pouze jako koníček. U studentů konzervatoře je pravděpodobné, že budou mít s flow bohatší 

zkušenosti, či že budou flow vnímat trochu jinak než ostatní respondenti. Jsem si také vědom toho, 
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že výzkumný vzorek je relativně malý (7 respondentů), takže získané poznatky nemusí platit obecně 

– respondenti jsou všichni příslušníci stejné rasy, národnosti i podobného věku. Odborná literatura 

sice tvrdí, že flow je jev univerzální pro všechny lidské bytosti, ovšem určité mezikulturní rozdíly v 

jejím subjektivním popisu jsou dosti možné. Limitem výzkumu je patrně také fakt, že nikdo z 

dotazovaných se hudbou neživí – je pravděpodobné, že od zkušenějších profesionálů bych mohl 

získat podrobnější odpovědi. 

 9. Etické otázky společenskovědního výzkumu 

 Před začátkem každého rozhovoru jsem ujistil respondenta, že nebudu zveřejňovat žádná 

data, pomocí nichž by ho někdo mohl identifikovat (i místo křestních jmen jsem použil 

pseudonymy), zeptal jsem se, zda souhlasí s nahráváním rozhovoru na mobilní telefon s tím, že to je 

pouze kvůli tomu, abych ho pak mohl přepsat, a řekl jsem, že respondentova účast je čistě 

dobrovolná, a že může rozhovor kdykoliv ukončit bez udání důvodu. Nikdo z respondentů neměl s 

nahráváním problém, ani se nezdálo, že někoho znervózňuje. Všechny rozhovory probíhaly v 

uvolněné atmosféře, často i s nějakými vtipnými momenty. Nikdo neukončil rozhovor předčasně. 

 10. Analýza rozhovorů 

 Tuto část práce rozdělím podle kategorií, které vyplynuly při analýze rozhovorů. Rozhovory 

samotné jsou k nalezení v příloze. Na další straně je zobrazen stručný přehled respondentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Jméno Věk Nástroj Doba hraní Studium Aktivní hraní 

Pavel 20 Kytara 14 let Konzervatoř, 

vysoká škola 

Vlastní kapela, 

bigband, 

jazzový sextet 

Jana 17 Klarinet 8 let Gymnázium, 

ZUŠ 

Dva orchestry, 

jedna kapela 

Markéta 17 Zpěv, klavír 8 let, 13 let Gymnázium, 

ZUŠ 

Soutěže, 

občasné 

klubové hraní, 

recitály 

Richard 20 Baskytara 3 roky Vysoká škola Vlastní kapela 

David 24 Kytara 18 let Konzervatoř Vlastní kapela 

Daniel 19 Bicí 8 let Konzervatoř Tři vlastní 

kapely, 

bigband 

Gustav 21 Violoncello, 

klavír 

15 let Vysoká škola Orchestr, 

vlastní kapela 

 

 10.1. Vztah hudby k Já 

 V první části analýzy se budu zabývat tím, co hudba znamená pro Já jednotlivých 

respondentů, neboli jejich Bytostné já v jungiánském pojetí. Významy, které připisují hudební 

činnosti, nám mohou povědět mnohé o jejich motivaci k hraní i poslouchání hudby a tím tedy i o 

motivačních faktorech podporujících vznik flow. Z rozhovorů jsem vydělil kategorie Hudba jako 

hlavní životní záliba, Hudba jako předmět studia, Hudba jako psychoterapie, Hudba jako způsob 

komunikace.  

 10.1.1. Hudba jako hlavní životní záliba 

 Flow je v odborné literatuře spojována s interní motivací a toto spojení se v této kategorii 

projevuje silně – koneckonců, pro ani jednoho z respondentů není hudba zdrojem obživy, spíše 

pouze hlavní životní zálibou a občasným přivýdělkem, a tak jsou zde projevy silné interní motivace 

poměrně očekávatelné.  

 Prakticky u všech respondentů je patrné, že přikládají hudbě velice zásadní význam ve svém 

životě. Je pro ně hlavní výplní volného času a zároveň nejvíce naplňující věcí v jejich životech, 

která tvoří nedílnou součást jejich Já.  
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 Daniel uvedl, že hudba pro něj znamená „víceméně úplně všechno“ a „strašně moc ovlivňuje 

to, co se ve mně děje“. Tento „katalyzující“ vliv hudby uváděl i Richard, který mluvil o používání 

hudby k umocnění svých pocitů. Pro Pavla je hudba nejvíce naplňující věcí v jeho životě a také 

„únikem z každodennosti“. Pro Richarda a Janu je hudba hlavní náplní jejich každodenního života. 

Markéta uvádí, že „hudba tvoří velkou část mě“ a „kdybych to nedělala, tak bych to nebyla já“. Pro 

několik respondentů je hudba až existenční podmínkou. Pavel doslova řekl, že „kdyby to najednou 

skončilo, tak už by to asi dál nešlo pro mě“. David uvedl, že pro něj hudba znamená život.  

 Často uváděným motivátorem k hudební aktivitě byla velká různorodost hudby. Markéta 

hudbu nazvala „bezednou studnou“ a „uměním, které nikdy nekončí“, Pavel uvedl, že ho na hudbě 

baví především její obrovská variabilita. Určitý prvek objevování a nevyčerpatelnosti se zdá být 

tím, co u většiny respondentů udržuje zálibu v hudbě a zároveň jim poskytuje možnost se v tomto 

umění zdokonalovat. Dalo by se říci, že tím, jak Markéta či Pavel hledají novou, složitější, či 

odlišnější hudbu k poslechu, vyhledávají nové, adekvátní výzvy pro jejich poslechovou dovednost a 

postupují tak dále na pomyslném grafu skill/challenge, který stojí v základu flow zážitku.   

 10.1.2 Hudba jako předmět studia 

 Pro tři respondenty je ovšem hudba nejen zálibou, ale i předmětem formálního studia na 

konzervatoři, s vidinou budoucí profesionální hudební kariéry, a tak je u nich znatelný i jistý smysl 

zodpovědnosti vůči vlastní hudební činnosti a instituci konzervatoře, kterou reprezentují. Od 

studentů konzervatoře je vyžadována poměrně vysoká míra flexibility v tom, co hrají, takže se hráči 

mohou snadno dostat do situací, kdy musí hrát hudbu, kterou „by si sami v životě nepustili“, jak 

uvádí např. Daniel. To by se dalo považovat za příklad integrovaně regulované vnější motivace, 

ovšem vezmeme-li v potaz, že každý z respondentů mluvil o hudbě především jako o svém 

největším zájmu, tak je zde interní motivace bezpochyby přítomna silněji. 

 10.1.3. Hudba jako psychoterapie 

 Pavel, Jana, Richard a Gustav také zdůrazňovali terapeutický, relaxační a meditativní vliv 

hudby. Pro Pavla je hudba velkým „psychickým filtrem“, dle jeho názoru i lepším než navštěvování 
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psychoterapeuta, protože nemusí nikomu sdělovat své problémy. Janě pomáhá hra na klarinet 

odreagovat se od každodenních stresů, protože když hraje, tak, dle svých slov „vypne“. Tato 

duševně očistná funkce hudby je pravděpodobně spojena s dočasnou ztrátou povědomí o sobě a 

nastolení řádu ve vědomí v rámci zážitku flow. Pavel přirovnával improvizaci k určité formě 

meditace, kdy se člověk snaží sám sebe uzavřít do vlastního podvědomí a pouze se nechat 

ovlivňovat zvukovými vlnami a reagovat na ně skrze svůj nástroj. Richard zmínil zejména stabilní 

rytmus a repetici jako uklidňující prvek v hudbě, jako určitou jistotu, která mu dodává pocit 

bezpečí. 

 Takřka všichni respondenti tedy uvedli meditační a psychoterapeutický efekt hudby jako 

zásadní pro jejich život. „Ztracení se“ v hudbě na určitou dobu má podle nich očistný efekt, díky 

kterému lépe zvládají každodenní stresy.  

 10.1.4. Hudba jako způsob komunikace 

 Pavel, David a Markéta vnímají hudbu také jako určitý druh komunikace. David uvedl, že je 

hudba pro něj způsob vyjádření sebe sama a zároveň „kódový jazyk, jímž se dají vyjádřit emoce“. U 

těchto tří respondentů byl zejména patrné, že přikládají velkou důležitost určitému kolektivnímu 

rozměru hudby. Markéta uvedla, že jí hudba nejvíce baví, když může na pódiu „ukázat lidem, že 

tohleto je to, co mě nejvíc baví“. Dle Markétiných slov je pódium jediným místem, kde se cítí být 

sama sebou, jediným místem, kde nemusí hrát nějakou „roli“ (paradoxně na místě, kde se zrovna 

očekává, že člověk bude nějakou roli hrát). Markéta si tedy zpíváním na pódiu utvrzuje vlastní 

identitu tak, že ji „ukazuje“ lidem. Pavel, jakožto praktikující římskokatolík, přirovnával jamování 

se svou kapelou k formě rituálu či skupinové modlitby, kdy jsou spolu všichni schopni mluvit beze 

slov.  

 10.2. Flow 

 V další části analýzy se budu věnovat tomu, jak prožívají respondenti flow při hudebních 

aktivitách a různým okolnostem kolem jejich prožívání. Z rozhovorů jsem vydělil kategorie Flow 

aktivity spojené s hudbou, Prožívání flow, Okolnosti flow, Tělesné projevy flow, Subjektivní 
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význam flow, Flow aktivity nespojené s hudbou. 

 10.2.1. Flow aktivity spojené s hudbou  

 Druhy hudebních aktivit, u kterých respondenti uváděli prožívání vrcholných zážitků, byly 

různé. V některých rozhovorech jsem otázky rozděloval na poslech a na aktivní hraní, v některých 

jsem se pouze ptal na vrcholné zážitky spojené s hudbou. Poslech hudby se na první pohled nemusí 

zdát jako flow aktivitou, ovšem respondenti často sami od sebe uváděli vrcholné zážitky při 

poslechu a přikládali jim stejnou váhu jako zážitkům při hraní, tudíž soudím, že je prožívání flow 

při poslechu dosti možné. 

 Pavel uváděl jako zdroj nejsilnějších zážitků improvizaci a poslech klasické hudby za až 

„rituálních“ podmínek – doma, při svíčkách a v naprostém klidu. Toto uváděla i Markéta a David. 

Tito tři mají zjevně ze všech respondentů nejsilnější vztah ke klasické hudbě, a tak ji sami od sebe 

uváděli jako hlavní zdroj vrcholných zážitků. Pavel uvedl, že má „na jedné straně klasickou hudbu a 

na druhé všechnu ostatní hudbu“, Markéta uvedla, že klasickou hudbu poslouchá od svých 4 let a 

neposlouchala by ji „jen tak v autobuse“ ale pouze za již uvedených „rituálních“ podmínek (nebo, 

samozřejmě, v koncertní síni).  

 Co se týče improvizace, tu uváděla i Jana jako zdroj uklidnění a „vyrovnání se do neutrálu“, 

a také uvedla, že při ní pokaždé „zapomene na čas“. Jako další vrcholný zážitek uváděla hraní v 

orchestru, se kterým sice nikdy předtím nehrála, ale přesto bylo hraní vynikající. Dle jejích slov 

mezi ně jednoduše „vplula“, jak hudebně tak lidsky, a díky vysoké hudební zdatnosti celého 

kolektivu bylo pro ni hraní jednodušší a mnohem méně stresující. 

 Richard a David uváděli živé hraní jako zdroj vrcholných zážitků. Podle Richarda je to 

právě při živém hraní, kdy je člověk do hudby nejvíce ponořen, protože se cítí být součástí 

„procesu celku“ a ví, že svou chybou by narušil křehkou harmonii celé skupiny. Dále uvedl 

dlouhotrvající, hlasitý techno koncert či obecně basovou hudbu se stabilně opakujícím se rytmem 

jako zdroj flow zážitků. David uvedl vedle živého hraní a poslechu klasicé hudby i moment při 

psaní písně, kdy „to ze sebe vyplivne“, tedy jakýsi moment spontánní inspirace. Zajímavý příklad 
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vrcholného prožitku uvedla Markéta, která mluvila o momentu, kdy sice stojí na pódiu, ale zrovna 

nezpívá a pouze si užívá, jak kapela hraje mezihru. Daniel uvedl, že si hraní nejvíce užívá, když se 

u něj může uvolnit a není příliš náročné. 

 Nejčastěji zmiňovanou hudební aktivitou vyvolávající flow byla podle respondentů 

improvizace, dále pak hraní v dobře sehraném kolektivu, živé hraní na pódiu, poslech klasické 

hudby v teple domova či koncertním sále a poslech hlasité hudby. 

 10.2.2. Prožívání flow 

  Při popisu toho, jak prožívají respondenti hudbu (poslech i hraní), když je nejvíce baví, 

často mluvili o určité automatičnosti jednání vycházející z adekvátní obtížnosti úkolu – Pavel uvedl 

improvizaci jako pro něj nejvíce naplňující hudební aktivitu, protože, na rozdíl např. od psaní písní, 

u ní nemusí tolik přemýšlet a může se opravdu soustředit pouze na to, aby jeho „tělo bylo nástrojem 

duše“. Uvedl také, že se mu nejlépe hraje, když v hudebním podkladu není moc harmonických 

změn – jednoduše musí být v rámci jeho schopností. Vrcholný zážitek při improvizaci popisoval 

jako „vnitřní splynutí s nástrojem“, kdy se mu daří hrát ne na kytaru ale skrze kytaru. Snaží se „od 

všeho oprostit a ponořit se do sebe a nechat mluvit sebe a ne tu teorii, kterou má člověk naučenou“. 

Jakožto věřící člověk tuto činnost přirovnává k „rozmluvě s živým Bohem“. Samotný tento proces 

popisuje jako velice naplňující a uvolňující a po jeho skončení se cítí „znovuzrozeně, oduševněle, 

skvěle“ a přirovnává ho k sexu s osobou, do které je zamilován. Na otázku, zda během svého 

vrcholného prožitku vnímal čas či okolí, odpověděl, že rozhodně ne. Tato odpověď byla stejná u 

všech respondentů, ovšem u těch, kteří studují hudbu na konzervatoři, vždy přišel ještě dodatek, že 

je na škole učí se v hudbě takto „neztrácet“ a udržovat si určitý nadhled a pojem o čase, protože ve 

složitějších jazzových strukturách je velmi jednoduché ztratit přehled, a od nich, jakožto od 

školených hudebníků, se očekává, že každý z nich bude vždy přesně vědět, kde ve skladbě se 

zrovna nachází, jak dlouhé má mít sólo, kdy přijde na řadu další hráč, kdy nastane další změna v 

písni apod.  

 Jana při vrcholném zážitku během hraní s neznámým orchestrem cítila radost, uvolnění a 
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klid. Byla z hraní nadšená a samo ji motivovalo. Byla dle svých slov v určitém „hudebním transu“ a 

intenzivně se soustředila pouze na to, co hrála a  co slyšela. Uváděla, že v tu chvíli ani nevěděla, že 

ji někdo poslouchá, ačkoliv obecenstvo bylo početné. Náročnost hraní byla podle ní vysoká, protože 

hrála rovnou z not bez předchozího cvičení, za chůze (jednalo se o pochod za doprovodu lidové 

hudby) a většinou dokonce za tmy, přičemž skladby nebyly zrovna technicky jednoduché. I přes 

tuto značnou náročnost se ale údajně vůbec necítila ve stresu, protože necítila žádný tlak od 

ostatních hudebníků. Dobrý kolektiv jí tedy pravděpodobně pomohl se hluboce soustředit na hudbu 

bez obav z chyby, a tak pomohl uspořádat její vědomí a navodit tak flow zážitek. 

 Markéta, jež uvedla jako vrcholný zážitek moment, kdy sice stojí na pódiu s kapelou, ale 

zrovna nezpívá a užívá si mezihru kapely, popisovala svůj zážitek tak, že v tu chvíli „někam odletí“. 

Přirovnávala ho k drogovému tripu (ačkoliv s ním sama údajně nemá zkušenosti). „Je to jako kdyby 

tě něco pohltilo...něco, co tě schramstne a nepustí, dokud to neodezní“, říkala. Jako další přirovnání 

uvedla jezení skvělého jídla nebo k sexu s člověkem, kterého miluje. Přirovnání hudebního 

vrcholného zážitku k sexu s milovanou osobou se objevilo také u několika respondentů – konkrétně 

u Pavla, Markéty, Richarda a Davida. Markéta také přirovnávala vrcholné zážitky u poslechu 

klasické hudby k užívání drog. Čím častěji poslouchá určitou skladbu, tím více se ji naučí nazpaměť 

a tím méně na ni zapůsobí okamžiky, které ji dříve vyvolávaly vrcholné prožitky, tudíž si na ně 

prakticky vybudovává toleranci. Dále také uvedla, že když odchází z koncertu jako posluchačka, tak 

se cítí fyzicky i psychicky vyčerpaná, což je podle ní také podobné účinku drog. „Proto se podle mě 

často hudbě říká droga – když si to umíš dobře nadávkovat, tak je ti úplně nádherně“, říká Markéta. 

Sama ovšem s drogami nemá zkušenosti – vlivem užívání drog na flow zážitky se budu zabývat o 

několik odstavců dále. 

 Richard uvedl jako vrcholný zážitek živé hraní na pódiu a, ze strany posluchače, poslech 

velmi hlasité hudby (konkrétně techno hudby). Ta ho dostane do jiného stavu vědomí, kdy je, podle 

svých vlastních slov, „prostě jinde“. Dále zážitek nechtěl popisovat, protože ho označil za 

nepopsatelný. U zážitku při živém hraní popisoval plnou investici pozornosti do hudby a 
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„odfiltrování“ všeho ostatního, což v jistém smyslu popisovali i všichni ostatní respondenti. 

 David mluvil o vrcholném zážitku z pozice songwritera (sám výslovně činil rozdíl mezi 

pojmy skladatel a songwriter – skladatel skládá převážně vážnou hudbu, songwriter jakoukoliv 

jinou). Uváděl moment spontánní inspirace jako moment excitace, kdy do hudby vnese to, co za 

poslední dobu prožil, a jeho tvorba je tak maximálně autentická. Sám tento moment označil jako 

„bytí v zóně“, což je hovorový výraz pro flow často používaný mezi umělci. Přirovnával ho opět k 

orgasmu, nebo k hraní tenisu: „to je taková ta uvolněnost, kdy se ti podaří ten úder a víš přesně, 

kam to chceš a ono to tam jde“. Následně se po takovém prožitku cítí šťastně a povzneseně. 

 Daniel uvedl vrcholný zážitek při poslechu bubenického sóla pod vlivem marihuany a  

šestihodinové hraní na plese. Zážitky popsal pouze tak, že „vnímal každý úder“ a že při hraní byl 

naprosto uvolněný a „položil se do toho“.  

 Společné motivy v popisech prožívání flow respondentů byly tedy určitá úroveň 

automatičnosti jednání v důsledku adekvátní obtížnosti hudby, plná investice pozornosti, ztráta 

povědomí o sobě, o okolí a o čase. Respondenti studující hudbu na konzervatoři uváděli snahu 

udržet si nadhled a neztrácet pojem o čase, což může potenciálně narušovat flow zážitek. 

 10.2.3. Okolnosti flow 

 V této části analyzuji okolnosti, které respondenti uváděli jako přízivé nebo nepříznivé pro 

vznik a udržení flow zážitku. 

 První z těchto okolností je naprostá samota a klid. Pavel, David a Gustav se shodli v tom, že 

přítomnost jiné osoby, která je může poslouchat, negativně ovlivní jejich schopnost sebevyjádření 

(pravděpodobně proto, že se jim podvědomě snaží zalíbit) a tak je pro ně těžší se do hraní „ponořit“. 

David mluvil o tom, že může plnohodnotně skládat hudbu pouze na chatě, kde si je stoprocentně 

jistý, že ho nikdo neposlouchá a má absolutní klid. David, Pavel, Daniel a Gustav také zmiňovali 

nepředvídatelný faktor jejich momentálního psychického rozpoložení na vznik flow. Daniel řekl: 

„Když doma improvizuju na klavír, tak někdy si sednu a prostě...strašně bych chtěl, ale nejde to. 

Sedím pět minut, snažím se a prostě nevypadne nic.“  Daniel uvedl potřebu nějakého emočního 
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zabarvení, nějaké nálady, pro úspěšnou improvizaci, aby zkrátka „bylo co vyjádřit“. Psychické 

rozpoložení může být tedy v různých situacích jak příznivou tak nepříznivou okolností.  

 Jiní respondenti naopak mluvili o přítomnosti jiných lidí jako přispívající ke vzniku flow.  

Pro Janu byl zásadní dobrý kolektiv lidí pro její vrcholný zážitek při hraní v orchestru. Spoluhráči 

na ni nevyvíjeli žádný tlak a navíc ji svou hudební zdatností značně pomáhali se udržet „v tom“, 

takže Jana ve výsledku nebyla vůbec nervózní. Říkala: „Nemusela jsem se vůbec stresovat z toho, že 

by mě někde chytli pod krkem a říkali mi „teda tys to tam tak zkazila, to ať už se nikdy neopakuje, 

nikdy s tebou už nechcem hrát!“ nebo tak něco“. Zároveň zmiňovala ztrátu ponětí o čase při 

improvizaci doma, kde ji poslouchali rodiče, takže pro Janu zjevně samota nehraje tak velkou roli 

jako pro Pavla a Davida. 

 Velké téma bylo flow a drogy. Respondenti, kteří uvedli zkušenost s drogami ovlivňujícími 

vědomí, byli Pavel, Richard, David a Daniel. Pavel, Richard i David se shodli v tom, že se jim 

obecně nejlépe hraje za střízliva, protože dokáží nejlépe ovládat své ruce. Drogy jako marihuana, 

LSD, lysohlávky i alkohol a kofein uvedli jako jednoznačně negativní na jejich řemeslnou 

schopnost hrát. Uvedli je ovšem jako velice silný prostředek k umocnění subjektivního prožitku z 

hudby. Pavel mluvil o improvizaci na LSD, kdy se dokázal hluboce soustředit na zvuky, na vlnění 

tónů, které jeho kytara vydávala, ovšem nedokázal produkovat tradiční, „normální“ hudbu. Řekl o 

svém zážitku: „Chytal jsem akordy, který bych normálně ani nechytl a vyloženě jsem se pídil jenom 

po tom zvuku, po těch vlnách, který mi ovlivňujou mozek, než že bych se snažil hrát harmonicky a 

doškálně.“ Richard a Daniel uváděli silné vrcholné zážitky při poslechu hudby pod vlivem 

marihuany. David zmínil efekt drog při psaní písní jako neutrální s tím, že při komponování „je to 

jedno“, při živém hraní jsou dobré pouze „dvě tři piva“ a při nahrávání absolutní střízlivost. 

Zajímavé bylo, že pro něj a Gustava je stav kocoviny vysoce produktivní – dle Davidových slov 

totiž nemá energii „myslet na účty“ a cítí se po prohýřeném večeru „pročištěn“, a tak se mu povede 

oprostit se od každodenních strastí, které mu způsobují psychickou entropii ve vědomí a brání mu 

ponořit se do hudby.   
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 David a Pavel dále uváděli pracovitost a celkovou životosprávu jako zásadní pro časté 

prožívání flow. David mluvil o svých problémech s koncentrací, což je podle něj projevem jeho ne 

zrovna zdravého životního stylu a zároveň moderní doby, kdy má v každou chvíli přístup k 

Internetu, který ho rozptyluje. Stejně tak ho rozptyluje jeho závislost na cigaretách. Kvůli své 

„rozvrkočenosti“, jak sám uvádí, zažívá prý flow velmi málokdy a snaží se to změnit. Pro Pavla ale 

koncentrace až takový problém není, protože se zaměřuje spíše na improvizaci než na skladbu písní 

– u ní totiž prý nemusí tolik přemýšlet a ani se tak intenzivně a dlouho soustředit. „Prostě hraju, a 

jakmile je ten akord pryč, tak tím to pro mě hasne,“ říká.  

  Markéta uvedla, že ji hudba většinou „vtáhne“ v momentech, kdy je k tomu vhodné 

prostředí, a když ji hudba překvapí. Jako milovnice klasické hudby mluvila o důležitosti majestátní 

koncertní síně pro umocnění atmosféry. Dále uvedla prvek překvapení jako velice důležitý pro 

vrcholný poslechový zážitek. Nazvala ho „čerpáním“ z oné „bezedné studny“, kterou pro ni hudba 

symbolizuje. Toto tvrzení by se dalo interpretovat tak, že Markéta potřebuje slyšet, že umělec do 

dané skladby vložil autentické úsilí a snažil se o určitou invenci. Uvedla, že na koncerty 

„průměrných rockových kapel a zpěvaček, co hrají v rádiu“ nechodí, protože ví, že uslyší to samé, 

co mají na nahrávkách.   

 Richardův vrcholný zážitek při poslechu byl podpořen vysokou hlasitostí hudby a silnými 

basovými frekvencemi. Sám uvedl, že na tuto formu poslechu má „trochu fetiš“, protože ho nebaví, 

když hudbu pouze vnímá „jen jako“, ale baví ho, když hudba „převezme kontrolu nad vším, co je 

okolo“ a on nemůže slyšet nic jiného. Také uvedl několikahodinovou délku daného koncertu jako 

podpůrný prvek k tomu, aby se v hudbě mohl „ztratit“. Co se týče aktivního hraní, zmiňoval hraní s 

dalšími lidmi jako nejvíce podpůrný prvek. „Ve chvíli, kdy člověk hraje s dalšíma lidma, tak ono tak 

nějak přijde samo,“ řekl.   

 Daniel také uvedl délku hraní jako podpůrný prvek flow. Navíc bylo pro něj zajímavé, jak na 

sobě mohl sledovat změnu postoje k hudbě během dlouhých šesti hodin hraní na plese. Dále pak 

uvedl jednoduchost písní, které hrál, jako podpůrný prvek, protože si u hraní mohl „odpočinout“. U 
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vrcholného zážitku při poslechu uvedl marihuanu jako značně posilující prvek.  

 Mezi okolnostmi přispívajícími ke vzniku flow tedy zmiňovali respondenti např. buďto 

naprostou osobní samotu nebo naopak podpůrný kolektiv lidí, prostředí ladící s atmosférou hudby, 

naprostou dominanci hudby v prostoru, kdy není slyšet nic jiného, dlouhé vystavení působení hudby 

v čase (subjektivné vnímané), adekvátní emoční rozpoložení (což je spíše nepředvídatelný faktor), 

střízlivost (pro hraní), konzumaci marihuany (pro poslech), kocovinu (spíše specifické pro 

konkrétní lidi), každodenní cvičení na nástroj a celkově zdravou životosprávu. Nepřítomnost těchto 

faktorů vnímali jako bránící či nepřispívající vzniku flow.  

 10.2.4. Tělesné projevy flow 

 Všichni respondenti se shodovali v tom, že při flow cítí svalové uvolnění a pozitivní emoce 

jako radost, nadšení nebo euforie. Markéta zmiňovala zimnici, kterou doprovází příjemné 

„nabuzení“, tedy pravděpodobně „husí kůži“, a „motýly v břiše“. Pavel a David říkali, že po 

odeznění flow mají zvýšenou potřebu kouřit. Pavel si to vysvětloval tak, že při flow jeho mozek 

spotřebovává více energie a má vyšší krevní tlak, tak si potřebuje poté opět tlak snížit a trochu si 

odpočinout. Pavel a Gustav mívají po odeznění flow hlad, protože v zápalu hry je pro ně 

jednoduché zapomenout na čas a jelikož je jejich pozornost plně zaměstnána hraním, tak jim na 

vnímání hladu nezbývá kapacita.  

 10.2.5. Subjektivní význam flow 

 U Pavla, Davida a Jany bylo zřetelné, že flow zážitky pro ně znamenají jakousi psychickou 

regeneraci, či navrácení se „do neutrálu“. Pro Davida doslova znamenají „vyrovnanost“. Cítí se po 

nich šťastně a povzneseně, protože strávil čas účelně a má pocit, že udělal kus práce, na které může 

dále stavět. Poté se ale na chvíli zamyslel nad tím, proč vlastně lidé dělají umění – co někoho nutí k 

tomu, aby vzal křídu a začal malovat, nebo např. hrát na varhany. Došel k závěru, že to vlastně je 

určitá vnitřní nevyrovnanost, která stojí na počátku a ponořením se do tvorby v čase ji vlastně 

vyrovnávají nazpět. Myšlenku zakončil tvrzením, že „čím více těchto zážitků, tím více je člověk 

spokojený sám se sebou“.  
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 Prakticky všichni respondenti mluvili o určitém pocitu, kdy se jim daří uplatňovat své 

dovednosti a následně se tím nechat motivovat. Daniel doslova řekl, že pro flow zážitky žije a jsou 

hlavním důvodem, proč hudbu hraje a poslouchá. Když je nezažívá, tak je to známka toho, že pro 

hudbu dočasně ztratil zápal a takové období je dle jeho slov „nuda“. Ví ovšem, že zápal pro hudbu 

vždy znovu najde. Jana řekla, že flow zážitky jí motivují se dále v hudbě zlepšovat. Všichni 

respondenti až na Richarda uváděli hudební řemeslo jako jejich hlavní životní zálibu a výplň 

volného času. Flow v hudbě by se dala tedy považovat za prostředek sebeaktualizace pro 

respondenty.  

 Častý byl také motiv emoční komunikace a autenticity – zejména Pavel a David 

zdůrazňovali „splynutí“ s nástrojem a autentické vyjádření emocí pomocí hudby. Čím více jim 

připadá, že se jim právě toto daří, tím déle se udrží ve flow. 

 10.2.6. Flow aktivity nespojené s hudbou 

 Na otázku, zda prožívají vrcholné zážitky i u jiných aktivit, uváděli respondenti zejména 

čtení, sledování dobrých filmů, sex s milovanou osobou nebo hlubokou modlitbu. 

 11. Shrnutí výsledků 

 Z rozhovorů se zjistilo, že všichni respondenti vrcholné zážitky spojené s hudbou zažívají a 

udávají je jako jeden z hlavních důvodů, proč hudbu vůbec hrají a poslouchají. Flow zážitky jsou 

pro ně motivujícím faktorem a zároveň určitým druhem psychoterapie. Všichni respondenti v 

různých stylech mluvili o jisté automatičnosti jednání a ztrátě povědomí o sobě při prožívání flow – 

tato ztráta sebereflexe je pravděpodobně onou terapeutickou složkou celého zážitku. Umožňuje totiž 

člověku jistou formu meditace, při které je jeho pozornost plně pohroužena do hudebních signálů a 

nevnímá hrozby pro ego. Pravděpodobně tak dodává dočasný pocit bezpečí. Plná investice 

pozornosti také způsobuje u všech respondentů doprovodný jev flow: ztrátu povědomí o okolí a o 

čase. Respondenti, kteří studují hudbu na konzervatoři, uváděli, že se ztrátě pojmu o čase snaží 

vyvarovat, protože je na škole učí, aby si udržovali přehled ve skladbě. Tyto popisy prožívání flow 

se v zásadě shodují s odbornou literaturou. 
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 Dále bylo předmětem výzkumu zjistit, jaké okolnosti podle respondentů přispívají nebo 

brání vznik a udržení flow. Pro některé respondenty byla zcela zásadní absolutní samota a 

nepřítomnost jakéhokoliv publika, pro některé to bylo přesně naopak – flow u nich udržovala 

přítomnost ostatních hudebníků a posluchačů (možno zmínit, že to bylo u jediných dvou žen mezi 

respondenty). Tato potřeba může souviset s osobností hudebníka, kdy introvertnější typy preferují 

absolutní samotu a extrovertnější typy publikum. Pro flow při poslechu bylo důležité vhodné 

prostředí, které ladí s atmosférou hudby nebo jednoduše klid domova. Dále pro hraní byla zásadní 

rovnováha mezi obtížností skladby či podkladu k improvizaci a dovedností hráče, či lehce nižší 

obtížnost než dovednost, což vede k pocitu relaxace. Nedochází tak k frustraci z nedostatečné 

technické zdatnosti, kdy „hlava něco vymyslí, ale ruce to nezahrají“ a hraní má tak na hudebníka 

větší terapeutický efekt. Také každodenní cvičení a relativně zdravý životní styl byly uváděny jako 

okolnosti přispívající ke vzniku a udržení flow zážitků. Drogy obecně respondenti uváděli jako 

negativní vliv na schopnost hrát, na prožitek z poslechu ovšem jako velice pozitivní. Zajímavé bylo 

zmínění kocoviny u dvou respondentů jako stavu podporujícího flow. Někteří respondenti také 

uváděli dlouho délku hraní (až několik hodin) nebo vysokou hlasitost hudby jako prospěšné pro 

flow. Na druhé straně pocity nervozity, přehnané zodpovědnosti („nesmím to zkazit!“), 

nedostatečná schopnost koncentrace a neuspořádaný životní styl prožívání flow spíše brání.   

 Co se týče tělesných projevů flow, respondenti uváděli svalové uvolnění, jemné šimrání v 

břiše, nevnímání hladu a únavy a u kuřáků následnou zvýšenou potřebu kouřit.   

 12. Závěr 

 Výzkum si kladl za úkol prozkoumat a popsat subjektivní prožívání flow u sedmi pražských 

hudebníků. Touto prací jsem navazoval na předchozí výzkumy v této oblasti, zejména Mihaly 

Csikszentmihalyiho, ale použil jsem i teorie z oblasti kognice a motivace.  

Z výzkumu jsme zjistili, jak popisují hudebníci stav flow vlastními slovy, k čemu ho 

přirovnávají, jaké okolnosti podle nich podporují nebo naopak blokují prožívání flow, jaký pro ně 

mají flow zážitky význam a co pro ně znamená hudba obecně. Z výzkumu vyplynulo, že existují 
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určité vzorce v prožívání flow a to převážně kognitivního rázu (plná investice pozornosti, ztráta 

sebereflexe a pojmu o čase, adekvátní obtížnost). Tyto poznatky se shodují s odbornou literaturou. 

Okolnosti přispívající nebo bránící flow ovšem v odborné literatuře nejsou tak obsáhle zpracované a 

proto se výzkum zaměřil také na ně. Výsledky ukázaly, že jsou spíše individuálního rázu, tedy 

závislé na osobnostních faktorech a momentálním emočním rozpoložení hudebníka, ovšem určité 

shodné rysy byly v různých výpovědích také nalezeny. 

13. Diskuse 

Flow je poměrně fascinujícím úkazem objevujícím se v lidské psychice přirozeně již od 

útlého věku. Jelikož je tento stav popisován jako stav vysoce soustředěné interní motivace a člověk 

při něm vykazuje patrně nejvyšší produktivitu a „zápal“, je předmětem mnoha výzkumů a aplikací 

v pracovním i školním prostředí. Jelikož je to ale jev těžko zaznamenatelný právě v momentu, kdy 

probíhá, musí se jeho zkoumání spoléhat na retrospektivní a ryze subjektivní výpovědi. To je třeba 

brát v potaz i u tohoto výzkumu. Dotazovaní lidé jsou navíc amatérští či poloprofesionální 

hudebníci – nikdo z nich se hudbou na plný úvazek neživí a žádného z nich nelze objektivně 

pokládat za virtuóza. Bylo by tak zajímavé získat i výpovědi od zkušených, orchestrálních hráčů pro 

porovnání, ovšem k takovým jsem já osobně nezískal přístup. Přesto si myslím, že tento výzkum 

má určitou hodnotu a přispěl svým malým dílem k bližšímu pochopení toho, jak prožívají flow 

hudebně aktivní lidé. 
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