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II. Posudek oponenta 

 

Předložená práce obsahuje 34 stran textu se 7 grafy a cituje 7 literárních pramenů. Doplněna je 6 přílohami 

na celkem 17 nečíslovaných stranách.  Po formální stránce je zpracována pečlivě. 

Krátká úvodní kapitola se věnuje vysvětlení pojmu biologický věk a jeho významu pro problematiku stárnutí. 

Další kapitola s názvem Cíl a metodika práce poněkud nezvykle slučuje formulaci dílčích, převážně 

rešeršních cílů práce s popisem metodiky použité v části experimentální.  Následující teoretická část 

představuje pokus o shrnutí výsledků dílčí rešerše z následujících oblastí: metody určování biologického 

věku,  ovlivnění hladin melatoninu meditací a jógou, vlive meditace na sebeuvědomění a konečně význam a 

uplatnění  emoční inteligence.  

Hlavním obsahem experimentální části je aplikace a vyhodnocení dotazníku, vytvořeného společně vedoucí  

a autorkou práce, jehož úkolem je zjištění rozsahu a původu stresu u studentů farmaceutické fakulty, 

způsobů, jak se s ním vyrovnávají a souvislostí této problematiky a meditací, jógou  a dalšími faktory. 

Experimentální část je doplněna charakteristikou rozhovorů s cvičitelkou jógy a s třemi mladými lidmi 

praktikujícími meditační techniky. V přílohách práce jsou uvedeny plné texty těchto rozhovorů, text dotazníku 

a  tabulkové zpracování výsledků dotazníkového šetření. 

K práci mám následující připomínky a dotazy: 

1) Odkud jsou čerpána tvrzení pátého odstavce na str. 6 ? 

2) Upřesněte termíny:  "dozor" na str. 14, 4.ř. shora a "tažených" na str. 16, 2. ř. shora. 

3) Vysvětlete předposlední větu na str. 20. 

4) Proč jste se nepokusila o statistické vyhodnocení výsledků dotazníku? 

5) V odst. 4.5 není zcela jasné, kda začíná a kde končí citace meditujícího (uvozovky). 

 

Za hlavní nedostatky práce považuji nejasnost formulování cílů práce (včetně nesouladu hlavní náplně práce 

s jejím s názvem) a dále částečnou absenci dobře zdůvodněných a jasně formulovaných  závěrů. Do značné 

míry to zřejmě souvisí s tím, že provedená rešerše je jen velmi dílčí - o tom svědčí i malý počet citací. Na 

druhé straně je třeba ocenit rozsah dotazníkové studie, obsah dotazníku samého a pečlivost primárního 

zpracování výsledků,  stejně jako schopnost autorky efektivně komunikovat s lidmi.  

Přes uvedené výhrady považuji práci za přínosnou a doporučuji ji k obhajobě.  
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