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Tématem předložené práce je zkoumání prožitků flow na populaci hudebníků. Práce má část 

teoretickou a empirickou. V teoretické části je představen koncept fenoménu flow podle M. 

Csikszentmihalyiho. Jeho texty v práci výrazně dominují, jiných zdrojů je zde nepoměrně méně. Tato 

část práce je obsahově v pořádku, nicméně co se týče formální stránky, není tolik čtivá, autor 

kompiluje různá témata a podtémata, různé zdroje – textu by prospělo, kdyby autor svou 

myšlenkovou linii formuloval explicitněji, ona témata rámoval a oprostil se od odkazování na termíny, 

které v textu nejsou blíže vysvětleny a není tedy zřejmá jejich relevance (týká se to např. 

humanistické psychologie na s. 3). Chybí také kritická analýza zdrojů, jejich výraznější komparace 

apod. Také postrádám rešerši studií na téma flow (v Google Scholar se jich objevuje opravdu značné 

množství a jsou zde zastoupeny i studie zabývající se flow u hudebníků).  Teoretická část končí 

poněkud náhle, není dle mého názoru zcela zřejmý teoretický rámec, který by posloužil jako 

východisko pro vlastní studii. 

Empirická část si klade za cíl prozkoumat prožitek flow na skupině 7 hudebníků prostřednictvím 

kvalitativní metodologické strategie. Namísto sáhodlouhých a zbytečných výpisků z metodologické 

literatury o tom, co je to kvalitativní výzkum atp., by zde měla být spíše uvedena myšlenková linie, 

která vede k formulaci výzkumného cíle a výzkumných otázek. Za hrubou chybu považuji absenci 

popisu postupu výzkumného vzorku včetně jeho ukotvení v metodologické terminologii. U obhajoby 

by mohlo zaznít, proč se autor přiklonil k polostrukturovanému rozhovoru a nikoliv např. narativnímu 

a také stručně odůvodnil volbu jednotlivých otázek. Jistě by také bylo přínosné zmínit, podle jakých 

vodítek v rozhovoru autor poznal, že se u participantů prožitek flow objevil. Nejsem si jistá, zda se při 

realizovaném designu sběru dat opravdu může jednat o zakotvenou teorii (7 participantů, jeden 

rozhovor s každým???). Získaná data z rozhovorů jsou prezentována v rámci jednotlivých kategorií, 

autor se na několika místech pokouší o jejich interpretaci (co se týče například rozporných výpovědí u 

jednotlivých participantů). Určitě bych autorovi doporučila tento postup uplatňovat ve větší míře, 

neboť si v tomto ohledu počínal dobře. Za velice přínosné považuji data týkající se okolností, které 

zážitek flow provázejí. Netuším, proč se kapitola Diskuze takto nazývá, neboť zde k žádné diskuzi 

(např. s výsledky jiných studií) nedochází. 

Práce má nemálo formálních nedostatků, formát neodpovídá standardům odborného textu, některé 

kapitoly v empirické části nejsou logicky řazeny (např. Závěr má být opravdu v závěru práce), na 

některých místech chybí odkazy na zdroje. Celkově má práce potenciál, který ale bohužel nebyl plně 

využit, např. při tvorbě teoretické části by byla na místě větší „disciplinovanost“. Autor projevil 

značnou míru invence, nebál se sáhnout po méně známých teoriích. Chtělo by to ovšem jít do větší 

hloubky a samozřejmě zapracovat na strukturaci. Slibnějším momentem empirické části byla 

analytická práce s daty, jiné kapitoly jsou pojaty víceméně neobratně. Přes uvedené připomínky 

práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 2 – 3, v závislosti na průběhu obhajoby. 

 

V Praze dne 28.1.2017     Mgr. Eva Richterová 


