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Bakalářská práce se zabývá zajímavým a v českém prostředí poměrně 

neprozkoumaným tématem. Práce je klasicky dělena na teoretickou a praktickou. V první 

části je popsána flow, autor se ale věnuje teorii zcela konkrétně, popisuje mechanismus 

vzniku, fenomologii flow, dotýká se problematiky vnitřní a vnější motivace.  V konečné fázi 

se dozvídáme souvislost flow motivace s hudbou. Teoretická část je psaná čtivě, nezavádí nás 

do zbytečných obsáhlých konceptů, je zaměřena pouze na oblast zájmu. V některých 

případech není zřejmé, jakým způsobem se dané téma dotýká oblasti výzkumu (např. 

fenomologickým model vědomí založený na informační teorii), v této části chybí větší 

propojení s praktickou částí, nicméně slouží k dokreslení teoretických modelů flow. 

 Druhá, výzkumná část, se zabývá tematikou flow u hudebníků. Strukturace výzkumné 

otázky a konkrétních výzkumných otázek dává smysl, navazuje na teoretické předpoklady. 

Výběr vzorku by mohl být popsán podrobněji, s využití kvalitativní metody a rozhovory 

souhlasím. Při popisu rozhovoru není zcela odlišeno, na co se student ptal a jaké měl 

připravené navazující otázky, což pro čtenáře může být trochu matoucí, protože otázky 

k rozhovorům byly připraveny s velkou péčí. 

 Zvolené analytické kategorie dávají smysl, jsou stručně, ale jasně a s přehledem 

popsány. Za zajímavou považuji kategorii hudba ve vztahu k Já, která mezi řádky ukazuje na 

motivy hlavních aktérů, proč hudbu provozují.  

Z formálního hlediska by závěr měl navazovat na diskuzi. Diskuze samotná je 

problematická, nedochází v ní ke kritickému zhodnocení výzkumu, ale ani ke srovnání 

s teoretickou literaturou nebo ostatními výzkumy. Student konstatuje, že hudebníci prožívají 

flow, nicméně mi chybí provázání s první části, autor by mohl ukázat, jak a v čem podle něj 

výpovědi souhlasí s uvedenou literaturou. 

Spolupráce se studentem byla výtečná, autor pracoval se zájmem a zaujetím, téma 

přinesl sám a snažil se ho aktivně rozvíjet. Na konzultace chodil připravený.  

Z hodnocení jsem v nesnázích – v některých částech je práce velmi čtivá, někde tato 

dynamičnost skomírá. V praktické části je poznat výzkumný potenciál, který bohužel ale není 

(pravděpodobně kvůli časovému presu) zrealizován. Student oplývá kreativitou, umí 

interpretovat, ale tuto schopnost poukazuje jen v některých částech. 

  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji na rozhraní výborně-velmi 

dobře. 
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