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Pedagogika jógy vzhledem ke zdraví populace se zaměřením  na obrácené polohy a jejich přínos pro fyzioterapii.

Teoreticko-empirická práce s cílem rešeršního zpracování pedagogiky vybraných obrácených pozic jógy, zjištění 
kvalitativní úrovně provádění vybraných pozic v praxi a celkové zhodnocení případných diskrepancí mezi teoretickou 
rešeršní a praktickým prováděním poloh v různých jógových centrech. 

68
63 (25)
2 obrázky, 8 fotek, 9 tabulek, 2 přílohy

stupeň hodnocení

velmi přhledné a účelné zpracování teoretické části práce

Označení tabulek počínajících na straně 81 by mohlo být více zřetelné.

vzhledem k rozšířenosti tématu pokládám práci za praktickou vzhledem k fyzioterapii

Práce má dobře logicky sladěné souvislosti, je čitvá, přehledná. Oceňuji formu zpracování vzhledem ke složitosti 
písemného vyjádření údajů, které jsou velmi různorodé a je jich velké množství. 
Otázky: 
1. Zajímavým tématem je vliv obrácených poloh na krevní tlak. Klienti jógových lekcí mívají obavy z obrácených poloh. 
Jaká jsou - nejsou hlavní rizika obrácených poloh ve vztahu ke krevnímu tlaku, krční páteři, horním končetinám? 
2. Jakou formu provedení obrácených poloh doporučujete provádět? /ve vztahu k provedené studii/, jsou obrácené 
polohy, které jako fyzioterapeut rozhodně nedoporučujete? Nebo v případě doporučení v jakých modifikacích? 
3. Jak hodnotíte Rishikešskou sérii počínající sarvangásánou? 
4. Který z autorů je svým provedením poloh nejvíce blízký fyzioterapeutickému přístupu?
5. Lze z vaší třetí hypotézy učinit praktický závěr pro zařazení jógových cvičení ve fyzioterapii?

výborně-velmi dobře dle obhajoby
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