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1 Úvod 
 

Stáří se dnes určuje prakticky pouze jediným způsobem: pomocí tzv. 

chronologického neboli kalendářního věku. Tedy dobou, která uplynula od narození 

jedince. Kalendářní věk ale nevystihuje individuální rozdíly průběhu stárnutí ani moţné 

změny v rychlosti procesů, které stárnutí provázejí. /1/ 

Biologický věk (BV) je jiným měřítkem stáří, zahrnuje změny související se 

stárnutím, např. zda bylo stárnutí ovlivněno ţivotním prostředím, výţivou či celkovým 

ţivotním stylem. /1/ 

Biologický věk je dán aktuálním stavem našeho organizmu a lze ho ovlivnit. 

Biologický věk můţe být vyšší i niţší neţ skutečný věk. Pokud je člověku 40 let a jeho 

biologický věk je 50 let, jeho organizmus vykazuje velké degenerativní změny a 

ukazuje na předčasné stárnutí. Zvýšený biologický věk je zpravidla spojen se sníţenou 

chutí k ţivotu, nedefinovatelnou únavou a nechutí k aktivnímu odpočinku. 

Biologický věk je ovlivňován naším ţivotním stylem, prostředím a genetickou 

predispozicí. Kromě genetických faktorů, které zatím ovlivnit neumíme, určuje délku 

našeho ţivota to, co jíme, jak odpočíváme, zda kouříme, jaký máme vztah k ţivotu, 

vlivy ţivotního prostředí, ale také emoční inteligence. 

Biologický věk umíme jiţ dnes zjistit pomocí BioAging medicíny, coţ je nově 

vznikající lékařský obor, jehoţ cílem je zbrzdit proces stárnutí organizmu a zabránit 

degenerativním změnám. Určení biologického věku představuje komplex lékařských 

vyšetření včetně zobrazovacích a laboratorních metod. Data jsou hodnocena speciální 

počítačovou metodikou. Závěrem je materiál v rozsahu 20 – 25 stran, který je 

individualizován, obsahuje určení skutečného biologického věku a klientův nejslabší 

článek. Obsahem je i doporučení nejvhodnějších preventivních i léčebných postupů. 

Výzkumy ukazují, ţe savčí nebo lidská buňka je schopna doţít se zhruba 120 let. 

Tyto výzkumy však jsou na teoretické úrovni a neříkají nic o tom, jak těch 120 let bude 

aktivních. Lékaři se snaţí nejen o to, aby lidé ţili déle, ale především kvalitněji. 

Především poslední čtvrtinu ţivota by si člověk zaslouţil strávit aktivně, v plném 

duševním a fyzickém zdraví a nikoliv jako pacient léčebny dlouhodobě nemocných. 

V současné době je velký zájem lidí o zdravý ţivotní styl, a tím i medicína proti 

stárnutí zaţívá velký rozkvět. 
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2 Cíle a metodika práce 
 

Výzkumy ukazují, ţe jedním z biomarkerů biologického věku by mohl být 

melatonin-hormon epifýzy./2/ 

Cílem rešeršní části práce bylo prostudovat několik článků z nedávné doby, 

které porovnávají mnoţství melatoninu v krvi u lidí, kteří pravidelně meditují, cvičí 

jógu, s těmi, kteří pouze odpočívají. Další články se týkaly vztahu emoční inteligence 

(EI) a biologického věku. Články pojednávaly o experimentech se začleňováním 

meditace a výuky EI do školních osnov na univerzitách ve světě. 

V experimentální části své práce jsem se zaměřila na sociální ţivotní prostředí, a 

to především na prostředí studentů farmaceutické fakulty, a celkový ţivotní styl. 

Informace jsem získala prostřednictvím dotazníku zhotoveného společně 

s RNDr. M. Hamerníkovou, Ph.D. Formulář jsem následně rozdala 20 studentům ze čtyř 

ročníků (2. – 5.), celkově tedy 80 studentům Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, 

UK v Praze. Pouţila jsem otázky, ve kterých jsem chtěla najít zdroje stresu, jak na 

studenty stres působí a zjistit moţnosti jejich zvládání stresu v zátěţových situacích. 

Zároveň jsem potřebovala vědět, zda jsou studenti za normálních ţivotních okolností 

stabilní nebo labilní, a zda by uvítali moţnost vědomě pracovat se stresem. 

Vyplněné dotazníky jsem zpracovávala hledáním souvislostí mezi různými 

otázkami. 

Na závěr jsem udělala rozhovor s muţem, který se přes 14 let věnuje meditaci, s 

cvičitelkou jógy a meditujícími studentkami farmaceutické a lékařské fakulty. Na 

zkušenosti s jógou v rámci tělesné výchovy na farmaceutické fakultě jsem se zeptala 

několika studentek. 
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3 Teoretická část 
 

3.1 Biologický věk /1/ 

 

Jiným měřítkem stáří neţ je běţně pouţívaný kalendářní věk je tak zvaný 

biologický věk (BV). Kalendářní věk nevystihuje individuální rozdíly průběhu stárnutí 

ani moţné změny v rychlosti procesů, které stárnutí provázejí. Z gerontologického 

hlediska je ovšem zcela nezbytné mít k disposici metodu umoţňující indikovat a 

kvantifikovat přímo změny související se stárnutím, nikoliv pouze kalendářní věk. 

Definice BV není jednoduchá. Komplikuje ji zejména komplexnost procesu 

stárnutí, kdy je třeba rozlišit změny vyplývající ze stárnutí samotného a změny vzniklé 

vlivem prostředí či vlivem nemocí. 

Velmi obecnou a širokou definici BV navrhuje Ries a Pöthing (1984): BV 

charakterizuje obecný stav jedince v určitém okamţiku jeho chronologického věku, 

který je určen fyzickými, psychickými a sociálními charakteristikami. Naproti tomu 

Dean (1988) předkládá jednodušší definici: BV je objektivní ohodnocení osobního 

zdravotního stavu.  

V Deanově definici je naproti tomu sporný pojem "zdravotní stav". Zdravotní 

stav můţe být ovlivněn prostředím či nemocí, a to i tak, ţe stupeň zestárnutí neovlivní. 

Bylo by tedy správnější mluvit o funkčním stavu organismu či o stavu hlavních 

fyziologických systémů. 

  

3.1.1 Metody určování BV 

 

Obvyklý postup při vývoji metod určování BV spočívá ve výběru a měření 

vhodných veličin, popisujících co nejúplněji stav organismu z hlediska stupně jeho 

zestárnutí. Výsledky měření se potom matematicky zpracovávají a stanoví se BV, který 

se zpravidla hodnotí jedním číslem. Toto číslo nejčastěji vyjadřuje BV jako průměrný 

kalendářní věk v populaci, který odpovídá stavu příslušného jedince. Tento postup 

předpokládá existenci jediné primární příčiny, která řídí procesy stárnutí. 
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3.1.2 Měření biologického věku 

 

Pro určování BV lidí byla vyvinuta celá řada tzv. baterií testů. Zatím nebyla 

dosaţena standardizace těchto metodik. Existující soubory testů vycházejí z moţnosti 

pracovišť, z erudice pracovníků i z jejich konkrétních cílů či výzkumných programů. 

Současné stadium vývoje metodik určování BV však umoţňuje do jisté míry postup při 

výběru metodik a při stanovování vzorců pro výpočet BV zobecnit. Tento postup 

obvykle obsahuje následující kroky: 

1. Předběţný výběr veličin pro hodnocení BV - vychází se z teoretického významu 

veličin pro charakterizaci stárnutí, z moţnosti a úkolů pracoviště.  

2. Zjištění závislosti vybraných veličin na chronologickém věku.  

3. Provedení matematického zhodnocení závislosti, zejména určení korelačních 

koeficientů, provedení redukce původního souboru, stanovení definitivního 

souboru testů.  

4. Volba vhodného vztahu pro výpočet BV (za pouţití matematických metod, 

zejména vícenásobná regrese, eventuálně teorie růstu). Nejčastěji se pouţívá 

následující vztah:  

 

kde Y je biologický věk, Ai jsou koeficienty (váhy) vypočtené pro jednotlivé veličiny, Xi 

  jsou hodnoty měřených veličin. 

 

3.1.3 Prakticky pouţívané metody hodnocení biologického věku 

 

V gerontologické literatuře bylo jiţ popsáno několik desítek baterií testů 

určených pro hodnocení BV. Při sestavování baterie testů obecně platí, ţe je nutno 

hledat kompromis mezi poţadavkem, aby baterie obsahovala co největší počet 

testovaných veličin (tak, aby byl stav organismu popsán co nejpodrobněji) a snahou o 

to, aby byl soubor testů co nejméně technicky náročný a znamenal co nejmenší zátěţ 

pro testovanou osobu. Spektrum veličin vyskytujících se v bateriích testů je rozsáhlé. 

Veličiny, které se nejčastěji vyskytují v pouţívaných bateriích, jsou právě ty veličiny, u 
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nichţ se předpokládá nejtěsnější vazba na procesy stárnutí, samozřejmě s přihlédnutím 

k praktickým moţnostem jejich měření. Mezi nejčastěji se vyskytující veličiny 

v bateriích testů BV patří: krevní tlak, tepová frekvence, vitální kapacita plic,veličiny 

popisující stav zrakového a sluchového orgánu, veličiny popisující elasticitu a stav kůţe 

eventuálně šlach, veličiny popisující stav chrupu, biochemické testy, zejména hladiny 

cholesterolu, triglyceridů a sérových bílkovin, a dále hlavní hematologické 

charakteristiky, velikosti akrálních orgánů, reakční časy a veličiny popisující stav 

intelektu, zejména schopnost koncentrace a analýzy. 

Prakticky ovšem jednotlivé baterie testů obsahují nejčastěji jen kolem jedné 

desítky měřených veličin, vybraných podle moţností a erudice pracoviště. Jako příklad 

uvádíme baterii testů pouţívanou v Institutu preventivní medicíny v Leidenu 

v Holandsku:  

 

Veličiny  

 Práh vnímání vysokých frekvencí zvuku  

 Zraková ostrost  

 Schopnost rozlišení obrazců  

 Reakční časy  

 Maximální dechová frekvence při zátěţi  

 Maximální spotřeba kyslíku při zátěţi  

 Maximální systolický tlak při zátěţi  

 Vitální kapacita plic  

 

Dalším příkladem je baterie testů navrţená na universitě v Kyoto dr. Nakamurou: 

 

Veličiny  

 Hladina hemoglobinu  

 Plazmatická hladina albuminu  

 Hladina cholesterolu  

 Aktivita alaninaminotransferázy  

 Glukózotoleranční test  
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 Zraková ostrost  

 Vitální kapacita plic  

 Systolický krevní tlak  

 

K určování biologického věku patří metody zaloţené na změnách zraku a sluchu. 

 

3.1.4 Metody určování biologického věku zaloţené na změnách zraku 

 

 Změny akomodační schopnosti 

 

Změny zraku související se stárnutím jsou výrazné a vcelku snadno měřitelné. Do 

souborů pro měření biologického věku se zařazují parametry vycházející ze změn 

akomodačních schopností oka a ze změn zrakové ostrosti. Akomodační schopnosti se 

posuzují na změny akomodační šíře. V souboru testů pouţívaném na pracovišti UK 

odpovídá akomodační šíři parametr, který nazýváme korigovaný blízký bod. Některá 

pracoviště pouţívají jednodušší metodu, která spočívá v měření prostého blízkého bodu. 

Akomodační šíře je velmi významný marker biologického věku. 

Měření akomodační šíře totiţ vypovídá o změnách pojivových bílkovin. Tento 

parametr je velmi důleţitý zejména proto, ţe analogické změny probíhají v pojivových 

bílkovinách všech orgánů, mimo jiné i v cévních stěnách. Změny pruţnosti cévních stěn 

jsou z velké míry způsobeny právě těmito změnami v pojivových bílkovinách a mají 

úzkou vazbu na výskyt cévních a srdečních onemocnění. Mechanické změny cév jsou 

potenciálním markrem stárnutí. Měření pruţnosti cév je však prakticky nesnadné a pro 

svoji komplikovanost zpravidla málo přesné. Proto se z praktických důvodů měří změny 

akomodační šíře oční čočky. 

 

 Změny zrakové ostrosti 

 

Dalším typem testů pro určování biologického věku je měření změn zrakové 

ostrosti. Tento typ testů vypovídá o změnách stavu sítnice a o analogických změnách v 

buňkách nervového systému. 
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 Závěr 

 

Oba dva testy na BV lze provést v domácích podmínkách. Výsledky jsou však velmi 

orientační. Stanovení celkového biologického věku není moţné určit pouze na základě 

jednoho parametru. Pro celkové stanovení BV se pouţívají speciální metody 

s matematickým zpracováním a je nutný počítač s potřebným softwarovým vybavením. 

 

3.1.5 Metody určování biologického věku zaloţené na změnách sluchu 

 

Většina metod k určování biologického věku, které jsou zaloţeny na změnách 

sluchu, vychází z tzv. audiometrických měření. Při audiometrickém měření se 

proměřuje schopnost vnímat tóny různých výšek. Zpravidla se měří, jakou intenzitu 

zvuků dané frekvence je ucho ještě schopno vnímat. U komplexnějších vyšetření se 

měří ještě subjektivní hladiny hlasitostí při jednotlivých frekvencích. Frekvence, na 

nichţ se měření provádí, se volí "skokově", tj. postupně se nastavují pevně určené výšky 

tónů a na nich se změří příslušné parametry. Měřené parametry (prahové intenzity, 

hladiny hlasitosti atd.) jsou silně individuálně závislé a mají i věkovou závislost.  

Věková závislost zmíněných parametrů umoţňuje pouţití audiometrických 

veličin jako markerů biologického věku. Komplikace při praktickém pouţití těchto 

parametrů v bateriích testů pro určování biologického věku mají příčinu v silné 

individuální závislosti a ve sloţitosti metodiky po technické stránce. 

 

 Závěr 

 

Na pracovišti UK se osvědčilo pouţití tzv. prahu vnímání vysokých frekvencí 

jako markeru biologického věku. Jedná se o zjištění maximální výšky tónů, který jsme 

schopni vnímat. Tento parametr je silně věkově závislý, měření je rychlé a dobře 

reprodukovatelné. V domácích podmínkách toto měření nelze běţně provést z důvodů 

ekonomických i profesionálních.  
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3.2 Jóga, meditace a melatonin 

 

Jóga je proklamována jako způsob, jak si zachovat ideální psychické, mentální, 

intelektuální a duševní zdraví. Následkem toho se jóga objevuje jako nová disciplína 

k integraci mysli a těla do vzájemné harmonie. Bylo zjištěno, ţe pravidelné 

praktikování jógy způsobilo zlepšení kardiorespiračních, termoregulačních a 

psychologických funkcí včetně flexibility těla, jako jsou např. mentální výkon, zlepšení 

paměti a pocit duševní pohody. Praktikování jógy se rovněţ ukázalo být uţitečným ke 

zmírnění stresem vyvolaných potíţí jako jsou nespavost, úzkost, deprese, hypertenze, 

průduškové astma, diabetes a koronární nemoci. Zdraví jedinci praktikující jógu po 

krátkou dobu a bez dodrţování přísné jogínské disciplíny prokázali zlepšení  

metabolismu tuků a cukrů, kardiorespiračního výkonu a duševních funkcí.  

Tyto účinky byly zprostředkovány prostřednictvím interakce mezi autonomním 

nervovým systémem a endokrinním systémem, kde sekrece melatoninu z šišinky zřejmě 

hrála důleţitou roli. 

Melatonin je znám nejen pro své účinky na synchronizaci denního a nočního 

cyklu organismu, ale také se projevil jako významný faktor při relaxaci navozující 

spánek, sniţování hladiny cholesterolu, prevenci agregace krevních destiček a stimulaci 

imunitního systému. Bylo zjištěno, ţe melatonin přispívá ke sníţení krevního tlaku a 

příznivě ovlivňuje centrální kardiovaskulární regulační mechanismus např. sniţováním 

baroreflexního bodu. Je moţné, ţe cvičení jógy můţe ovlivňovat tvorbu melatoninu v 

epifýze, coţ následovně vede k určitým výsledkům jógy a meditace.  

Z těchto důvodů byla provedena studie kolektivu autorů Harianth K., 

Malhotra A. S. a dalších, která měla za cíl zhodnotit dopady cvičení jógy a meditace na 

kardiorespirační funkce, duševní profil a tvorbu melatoninu./3/ 

S podobným cílem vypracovali další studie Solberg E. E. a kolektiv autorů a autoři 

 Lee M. S. a Ryu H. 

 

3.2.1 Materiály a subjekty 

 

Studie kolektivu autorů Harianth K., Malhotra A. S. a dalších si vybrala třicet 

zdravých dobrovolníků - muţů s normálním krevním tlakem ve věku 25-35 let. Vybráni 

byli jedinci, kteří neměli ţádné metabolické nebo endokrinní choroby a neměli ţádné 
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předchozí zkušenosti s jógou a meditací. Všichni muţi byli vojáky pracujícími ve 

stejném útvaru. 

Muţi byli náhodně rozděleni do dvou skupin po patnácti. První skupina slouţila 

jako dozor a denně 1 hodinu ráno a 1 hodinu večer prováděla běţná vojenská fyzická 

cvičení. Tato cvičení se skládala ze cviků tělesné pruţnosti po dobu 40 min. a pomalého 

běhu po dobu 20 min. v ranních hodinách, ve večerních hodinách hraní her po dobu 

1 hod. Druhá skupina praktikovala v ranních hodinách 45 min. pouze jógu a meditaci 

(vybrané jógové pozice) a 15 min. dechových cvičení (pranayama), zatímco ve 

večerních hodinách tato skupina praktikovala 15 min. úvodní-přípravné jógové pozice, 

15 min. pranayamy a 30 min. meditaci. To vše denně po dobu tří měsíců. /3/ 

Před započetím experimentu a po uplynutí tří měsíců byly v obou skupinách 

respondentů v ranních hodinách (mezi 6. a 8. hod.) měřeny fyziologické parametry - 

krevní tlak, srdeční tep, respirační funkce. Tělesná i duševní pohoda byla zhodnocena 

dotazníkem s otázkami o zdraví, kvalitě spánku, mentální kondici a pocity vůči 

nadřízené osobě. Byla pouţita pětibodová stupnice a byl spočítán celkový výsledek 

subjektivního pocitu blaha. Tento psychologický dotazník se uplatnil u obou skupin 

během ranních hodin. Krevní vzorky byly odebírány pravidelně a současně v 8, 12, 13, 

14, 24, 2, 3, 4 hodiny. Během noci byly vzorky odebírány za ztlumených podmínek, aby 

nedošlo k světlem indukované inhibici syntézy melatoninu v šišince. Cirkulující hladiny 

melatoninu byly stanoveny v 1ml plazmy pomocí radioimunoanalýzy. /3/ 

Solberg E.E. a kolektiv autorů také rozdělili ve své studii účastníky do dvou 

skupin na meditující a nemeditující - porovnávací skupinu. V meditující skupině bylo 

dvacet sedm muţů (průměrný věk 46 let, rozmezí: 28-57), kteří praktikovali meditaci 23 

let (9-31). Všichni účastníci prováděli meditaci pravidelně.  

Porovnávací skupina zahrnovala dvacet devět účastníků (průměrný věk 43 let, 

rozmezí 29-57 let), kteří neměli dřívější zkušenosti s relaxační technikou. 

Koncentrace melatoninu a serotoninu byly změřeny před a po jedné hodině 

meditace ve skupině meditujících. Vzorky byly porovnávány s referenční skupinou, 

která jednu hodinu odpočívala. U meditujících byly porovnávány koncentrace 

melatoninu a serotoninu  před a po třech hodinách meditace. 

Účastníci byli ţádáni abstinovat 24 hodin před studií a ráno před studií nepít 

kávu a čaj. Meditující nemeditovali ani ráno ve dni zásahu ani nedávno . 
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Protoţe melatonin podstupuje poměrně široké diurnální a sezónní kolísání, 

všechny testy začínaly v 9 hodin ráno a z praktických důvodů byl kaţdý účastník 

testován jen jednou během pěti měsíců. /4/ 

Studie Lee a Ryu si vybrala za dobrovolníky sedm starších muţů, kteří se 

zúčastnili Qi-tréninku. Jejich fyzické charakteristiky byly: věk 65,3 ± 2 roky, výška 

159,4 ± 5,32 cm a váha 60,4 ± 6,8 kg, cvičili po dobu 1,6 ± 0,5 let. Dobrovolníci se 

zdrţeli kouření a příjmu tekutin s kofeinem či alkoholem posledních šest hodin před 

testováním. Všichni byli v dobrém zdravotním stavu bez předchozí či současné 

chronické nemoci, podvýţivy, malignity nebo renálního onemocnění. Nikdo neuţíval 

ţádné medikamenty jako steroidní hormony, coţ by mohlo ovlivňovat fyzickou aktivitu, 

nebo zkreslit měření v této studii. 

Dobrovolníci byli vedeni vůdčím instruktorem a prováděli Qi-trénink 1  hodinu. 

Jednohodinové cvičení se skládalo z 10 minutového odpočívání před Qi-tréninkem, 

následovaly tři typy cvičení ( 15 min. zvukové přednášení, 15 min. pomalý pohyb a 20 

min. meditace). Krev byla získávána 10 min. před Qi-tréninkem, do 10 min. po Qi-

tréninku a 2 hod. po Qi-tréninku. 

Vzorky byly zhodnoceny statistickou analýzou./5/ 

 

3.2.2 Výsledky 

 

 Fyziologické parametry 

 

Po 3 měsících cvičení jógy byly porovnávány naměřené parametry obou skupin. 

V kontrolní skupině nebyly shledány významné rozdíly po třech měsících oproti 

základním počátečním hodnotám. Ve skupině jógy po třech měsících neukázal 

průměrný srdeční tep ţádné změny, významně se ale sníţil tlak krve.  

Respirační funkce v kontrolní skupině neukázaly změnu, ve skupině jógy však 

ukázaly významný vzrůst. Psychologické parametry, jako úzkost a deprese se významně 

nezměnily u obou skupin. Tělesná i duševní pohoda významně vzrostla ve skupině jógy 

v porovnání s kontrolou. /3/ 
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 Hladiny melatoninu 

 

Ve studii kolektivu autorů Harianth K., Malhotra A. S. a dalších byly nejniţší 

hladiny melatoninu pozorovány ve vzorcích taţených ve 13 hod., zatímco nejvyšší 

hladiny byly mezi 24. aţ 4. hod. ranní. Hladiny melatoninu v 8, 12, 13, 14 a 24 hod. se 

významně nelišily od  počáteční kontrolní hodnoty. Průměrné hladiny melatoninu ve 2, 

3, 4 hod. byly po józe a meditaci vyšší neţ před nimi. Ve skupině jógy vzestup 

melatoninu během nočních hodin ukázal významnou závislost s výsledky duševní a 

tělesné pohody. /3/ 

Solberg E. E. a kolektiv naměřili počáteční průměrné koncentrace melatoninu 

4,9 pg/ml ve skupině meditujících a 3,1 pg/ml v referenční skupině. Z toho plyne, ţe 

počáteční koncentrace melatoninu u meditujících byly zjevně vyšší neţ ty, které byly 

naměřeny v referenční skupině. Po hodině meditace byly průměrné hladiny 3,4 pg/ml ve 

skupině meditujících a 3,1 pg/ml v referenční skupině. Melatonin tedy klesl významně 

více u meditujících po hodině meditace neţ v referenční skupině, coţ nebylo studií 

vysvětleno. /4/ 

 

3.3 Meditace a tělesné uvědomění /6/ 

 

Jsou dvě formy meditace, kaţdá s jiným důrazem a upozorněním na rozdílné 

zkušenosti.  

Jedna forma se zaměřuje na objekt, koncentruje mysl, vylučuje vše ostatní a je 

nazývána jako Samatha. Umoţní člověku se zklidnit a odpočinout si od obvyklého 

rytmu ţivota. Výsledkem cvičení můţe být hluboký pocit vědomí dočasného ticha.  

Dalším typem meditace je Vipassana neboli naplnění ducha. Meditace naplnění 

ducha (MND) je samo sebe pozorování. Bod koncentrace je zde kostrou, kolem které se 

rozptylují další zkušenosti (mysl, emoce, pocity). Tímto bodem koncentrace je 

nejčastěji dech. Dech se nabízí jako ohnisko meditace, protoţe je všudypřítomný a 

měnící se. Slouţí jako hluboký a stabilní základ a stal se jednoduchým základem pro 

duchovní rozvoj. 

Tělesné cvičení odkazuje na proces získávání většího uvědomění vlastních 

fyziologických procesů. Proces získávání uvědomění je usnadněn cvičením a pohyby 

pod dohledem učitele. Výsledkem uvědomění si sebe sama na základě tělesného cvičení 
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můţe být větší fyzická kontrola zahrnující relaxaci svalů, svobodu pohybu a úbytek 

napětí. Tělesné cvičení a jóga zahrnuje přímou pozornost na tělo a více si uvědomování 

tělesné funkce, způsobu pohybu, dýchání a drţení těla. 

Daniel Holland, který se ve své studii zabýval výzkumem inovačních metod 

zdravého prosazování ve společnosti, navrhoval začlenění kurzu meditace do studijních 

osnov na univerzitě. Zkušenosti získával od studentů, především od studentů 

s hendikepem. Cílem tohoto kurzu bylo zdůraznit potenciální výhody meditace pro 

zdraví a umění vypořádat se s rozlišností výuky. Výzkum zahrnoval meditaci a tělesnou 

výchovu. Důraz byl kladen na učení se ze zkušenosti, kterou se rozumí meditace a 

tělesná výchova. Důleţité je vědět, ţe oba dva typy často zvyšují lidské uvědomění si 

sama sebe. Toto zvýšené uvědomění můţe přispět k rozšířené schopnosti pracovat se 

stresem, hendikepem, nemocí a trápením kaţdodenního ţivota. 

 

3.3.1  Kurz – princip, program, poţadavky  

 

Kurz byl určen pro všechny studenty, ale hlavně byli vítání studenti 

s hendikepem a chronickým onemocněním.  

Na vysokých školách se stále zvyšuje počet studentů s hendikepem a tím se 

objevuje stále více obtíţí, které musí zdolávat. Je u nich obvyklejší deprese kvůli 

překáţkám, kterým musí čelit při zapojování do běţného ţivota. Některé podskupiny 

hendikepovaných studentů, kteří jsou pravděpodobně spjati s emotivními a stresovými 

faktory, mají vysokou náchylnost ke zneuţívání alkoholu a drog. Studenti s hendikepem 

jsou ve vysokém ohroţení stresu, samoty a vyčerpání. 

Skupina studentů se scházela dvakrát týdně po dobu 15ti týdnů. Během kurzu 

nebyly vyţadovány ţádné záznamy ani testy. Místo toho si museli studenti dělat zápisky 

z meditace a byla vyţadována účast. Forma vedení deníku záleţela na studentovi. Tato 

volnost měla vést ke zvýšení studentské investice do vedení deníku a ke sníţení 

jakýchkoliv překáţek. Kaţdý student byl hodnocen na základě účasti, stupněm snahy 

vést si deník a jeho snahou zapojení se do cvičení a skupinových diskuzí. 
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3.3.2 Účastníci kurzu  

 

Kurzu se zúčastnilo 25 studentů ve věku 19-63 let, z toho osm studentů mělo 

hendikep nebo chronické onemocnění. Čtvrtina studentů pocházela z etnických menšin.. 

Kurz navštěvovali i čtyři mezinárodní studenti. Většina studentů byla náboţensky 

zaloţena. Většina studentů předtím nikdy nepraktikovala meditaci ani tělesné cviky, 

pouze 5 z nich byli zvyklí pravidelně meditovat . 

 

3.3.3 Deníky 

 

Jedním z úkolů studentů bylo vést si deník v různých formách během semestru 

pro kontrolu, aby učitel měl přehled o jejich zkušenostech. Aţ na jednoho studenta si 

všichni vybrali psanou formu, formu kreslení obrázků nebo kombinaci obou.  

Jeden student s poškozeným zrakem si vybral vedení deníku ve formě nahrávek 

slovních vstupů na kazetu.  

 

3.3.4 Zpětná vazba studentů 

 

Mnozí studenti, kteří se zúčastnili první nabídky kurzu, vyjádřili zájem zúčastnit 

se znovu. Ačkoli zde byly různé odezvy studentů a na začátku pocit marnosti mezi 

některými zúčastněnými, na konci semestru ţádný student nelitoval, ţe se zúčastnil. 

Velký počet studentů s hendikepem oznámilo, ţe praktikování Vipassany a tělesného 

cvičení bylo ve výsledku významným zlepšením, jak se vyrovnat s denními stresy. Dva 

studenti s chronickými zdravotními potíţemi oznámili zlepšení v jejich subjektivních 

zkušenostech v těchto podmínkách. Velké procento studentů, kteří se nepovaţovali za 

hendikepované nebo s chronickým onemocněním, uvedlo, ţe si získali respekt k těm, 

kteří hendikep mají. 
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3.4 Emoční inteligence /7/ 

 

Podle výzkumů existuje souvislost mezi výší emoční inteligence (EI) a 

dlouhověkostí a tudíţ i s biologickým věkem. Meditace, která zlepšuje psychické zdraví 

a tedy i biologický věk, se koncentruje na uvědomění si sebe sama, coţ je i jedna 

z domén emoční inteligence. 

Kolektiv autorů Lust E. a Moore F. C. ve své studii poukázal na začlenění 

kurzu EI do farmaceutického studia. 

Daniel Goleman ve své knize „Working with Emotional Intelligence“ popisuje 

EI jako schopnost řídit své pocity tak, aby byly vhodně a efektivně vyjadřovány a 

umoţnily lidem týmovou spolupráci s uskutečněním jejich cílů. Běţným synonymem je 

mezilidská komunikační schopnost.  

V knize popisuje emoční schopnosti, které jsou potřebné k dosaţení EI. Detailně 

zde rozebírá 5 specifických domén EI: 

1. Sebeuvědomění, rozpoznání vnitřních stavů a osobních schopností 

2. Sebeovládání, zvládnutí vlastního emočního stavu 

3. Sebemotivace, emoční faktory, které pomáhají dosáhnout cílů 

4. Empatie, schopnost vcítit se do role ostatních 

5. Schopnost interpersonálních vztahů, různorodá schopnost navození ţádoucí 

odpovědi u ostatních 

 

3.4.1 Kurz emoční inteligence  

 

Základem pro kurz se stala kniha Daniela Golemana. Instruktoři měli spojit 

schopnosti EI s obsahem poradenství pacientů a měli dát moţnost studentům prakticky 

vyuţít schopnosti EI. Scénáře poradenství byly prováděny s vyuţitím videozáznamů 

s interakcemi studentů se standardními pacienty. Pacienti byli nabádáni, aby byli 

smutní, ţalostní, neoblomní a kladli specifické otázky. Studenti následně obdrţeli slovní 

a písemné ohodnocení jejich výkonu. 

K celkovému zhodnocení kurzu byla pouţita kvalitativní měření. Kvalitativní 

data byla získána ze dvou otázek (otázka č.1: „Popiš, jak ti informace z Golemanovy 

knihy pomohly stát se úspěšným ve tvé profesi?”, otázka č.2: „Popiš, jak se tvé 
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komunikační schopnosti zlepšily od počátku kurzu.”) a odezvy studentů na hodnocení 

kurzu. 

Odpovědi studentů na první otázku byly pozitivní, většina se knihou inspirovala 

a pomohlo jim to v jejich osobním i profesním rozvoji. Na druhou otázku většina 

odpověděla, ţe se zdokonalila v komunikaci. Někteří uvedli, ţe aplikovali nové 

zkušenosti s EI ve svém zaměstnání, a jak jejich zaměstnavatelé hodnotili jejich 

zlepšení. Dále se zmínili, ţe jejich nová znalost EI jim můţe být nápomocna v práci 

s pacienty. Většině studentů se kurz líbil. 

 

 Shrnutí 

 

Zaměření se na schopnosti EI by pochopitelně nemělo minimalizovat nebo 

zastínit důleţitost klinických znalostí farmacie. Spíše by mělo podtrhnout fakt, ţe 

mohou být pouţity další schopnosti, aby studenti farmacie byli úspěšní. Studenti 

farmacie mají totiţ sklon striktně se zaměřit na klinické a terapeutické znalosti na 

základě školních osnov a přehlíţejí další schopnosti, dovednosti, které jim čistě 

napomáhají k jejich rozvoji. 

 

3.4.2 Vyuţití emoční inteligence 

 

Goleman uvádí, jak si zaměstnavatel hledá nové zaměstnance. Zkušenosti a 

schopnosti, které jsou nejvíce poţadovány, jsou: komunikace, přizpůsobení se, týmová 

spolupráce a efektivita v organizaci. 

Koncept EI tomuto poţadavku odpovídá a Goleman dále zjišťuje, ţe schopnosti 

EI byly shledány dvakrát důleţitějšími ke zdokonalení pracoviště neţ pouhý intelekt a 

odbornost zaměstnance. Studenti lépe zvládají trvalé konflikty s pacienty, se 

zdravotnickým personálem a vedou k lepším vztahům s nimi. Efektivněji poskytují 

farmaceutickou péči. 
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4 Experimentální část 
 

Pro experimentální část jsme zhotovily společně 

s RNDr. M. Hamerníkovou, Ph.D. dotazník, který jsme strukturovaly takto: 

Úvodní otázky byly všeobecného charakteru, týkaly se pohlaví, věku, ročníku, 

vzdělání rodičů a zda rodiče studovali farmacii. 

Otázka č.1 měla zjistit, proč si studenti vybrali studium na farmaceutické 

fakultě. 

U otázek č.2 a 3 měli studenti odpovědět, zda si myslí, ţe jsou introverti nebo 

extroverti, a zda jsou za normálních ţivotních okolností stabilní nebo labilní. 

Otázky č.4 a 6 měly zjistit jejich studijní ctiţádostivost, cílevědomost. 

Otázky č.7, 8, 12 a 13 vypovídaly o způsobu učení a otázky č.10, 11, 14 o tom, 

čemu studenti přisuzují své úspěchy a neúspěchy při zkoušce. 

Otázky č.15, 16, 17 se týkaly strachu ze zkoušek a studia. Otázky č.20 a 22 měly 

ukázat, jak se projevuje u studentů strach a nervozita. Způsobu zvládání stresu se týkala 

otázka č.21. 

V otázkách č. 23 a 24 se měli studenti vyjádřit, zda podle jejich názoru fakulta 

poskytuje dostatečnou psychickou podporu při náročném studiu a zda by o ni případně 

měli zájem. 

Úplné znění dotazníku uvádím v příloze č.1. 

 

4.1 Zdroje stresu 

 

Pro studenty je zdrojem stresu samotné studium na FaF, jak vyplývá z otázky 

č. 17. Pro 25 studentů je studium stresující hodně (31%), pro 32 studentů dost (40%), 

pro 18 studentů trochu (23%) a pouze pro 5 moc ne (6%). Viz. graf č. 1 na následující 

straně. 
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Graf č. 1 
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Z vlastní zkušenosti a ze zkušenosti spoluţáků lze zobecnit, ţe nejvíce 

stresujícím faktorem při studiu je podle našeho názoru strach z nedostatku času na 

mnoţství zkoušek, které jsou obtíţné, a z jejich rozsahu. Při jejich nesplnění tak dochází 

k nabalování mnoţství učiva, coţ můţe být pro některé studenty stresující faktor.  

Tomu by odpovídala i odpověď u otázky č. 9. Zde většina studentů (84%) 

zatrhla, ţe nejde na opravný termín, pokud dostane horší známku, neţ je jim milé. Podle 

mého názoru je to moţná proto, ţe se studenti jiţ nechtějí dále zdrţovat u jedné a té 

samé zkoušky, kdyţ je čekají ještě zkoušky další. Moţná, ale ţe v tom hraje roli i 

stávající studijní řád, podle něhoţ se do prospěchového průměru při nepřijetí známky 

stejně započítává hodnocení nevyhověl. Důvod lze ale také najít v otázce č. 6, kde 50 

dotázaných (63%) uvedlo, ţe dobré známky pro ně mají vysokou hodnotu jen občas. 

Tomu by odpovídal i výsledek otázky č.4, která ukazuje, ţe 42 studentů (53%) stojí 

pouze středně o to, aby byli vynikajícími studenty. 

Většina studentů (91%) si vybrala tento obor dobrovolně, protoţe se jim líbí 

(otázka č. 1), tím jim odpadá další moţný stresující faktor, kterým by bylo přání rodičů, 

aby tuto školu navštěvovali. 
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4.2 Působení stresu na organismus 

 

Z otázky č. 15 plyne, ţe 49 dotázaných studentů má strach téměř vţdycky 

(61%), kdyţ jde na zkoušku, 22 má strach dost často (28%) a 9 někdy (11%). Viz. graf 

č. 2. 
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Míra jejich strachu ( otázka č. 16) je pro 31 dotázaných spíše vyšší (38%), pro 

23 vysoká (29%) a pro 22 střední (28%), pouze 4 studenti uvedli, ţe intenzita je nízká 

(5%). Viz. graf č. 3. 
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Nervozita, stres se u většiny projevuje strachem, úzkostí, depresí, cynismem, 

rozmrzelostí, podráţděností. Následuje zahánění stresu jídlem nebo naopak studenti 
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nemohou nic sníst, mají ţaludeční či střevní potíţe, bolí je záda, zuby, svaly. U 

některých se stres projevuje nechutí vstát z postele, málo a špatně spí, některé to naopak 

vyburcuje ke zvýšenému výkonu a soustředění (otázka č. 20). 

Pokud se studentům nedaří při zkouškách, nejčastějšími projevy jsou úsečnost, 

vzteklost, podráţděnost. Menší část studentů uklidní fakt, ţe je na tom někdo podobně. 

Ve stejném poměru jsou studenti, kteří se uzavřou do sebe a kteří se začnou ještě více 

učit. Pouze 1 student se v této situaci ubírá k alkoholu, drogám a kouření a 1 brečí, 1 se 

dívá do zdi, 6 studentů oddaluje učení (otázka č. 22). 

 

4.3 Zvládání stresu 

 

V zátěţových situacích (otázka č. 21) si nejvíce dotázaných studentů (40%) 

pomáhá návštěvou kamarádky / kamaráda. Viz. graf č. 5 na následující straně.  

Hned další moţnost studenti uvedli sport (34%): kolo (10x), běh (9x), chůze 

(5x), kolečkové brusle (4x), aerobik, plavání, tenis (3x), basketbal (2x), fotbal a ostatní: 

spinning, jízda na koni, florbal, tanec, volejbal. Viz. graf č. 4. 
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13 studentů (14%), kteří uvedli jinak, měli na mysli: spaní, čokoládu, zábavu, 

četbu, kouření a návštěvu přítele.  

6 studentů (6%) se ubírá k víře, 2 (2%) meditují v přírodě a 4 (4%)si myslí, ţe se 

s tím nedá nic dělat. Viz. graf č. 5 na následující straně. 
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Graf č. 5 
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Na otázku č. 23, zda fakulta poskytuje podporu pro studenty v psychické krizi, 

uvedlo 49 studentů (61%), ţe fakulta poskytuje nedostačující podporu nebo ţádnou. 

24 dotázaných (30%) s tím nemá ţádnou zkušenost, 4 studenti (5%) si myslí, ţe 

poskytuje dostačující podporu a 3 studenti (4%) uvedli jinou odpověď. Viz. graf č. 6. 
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Jak vyplývá z otázky č. 24, 35 studentů (46%) by uvítalo, kdyby byla na fakultě 

moţnost pravidelně pracovat s psychickými a fyzickými důsledky přepracování a stresu 

a 37 studentů (49%) neví, co si má pod tímto pojmem představit, 3 studenti (4%) by 

tuto moţnost neuvítali. Viz graf č. 7 na následující straně. 
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Graf č. 7 
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4.4 Vyhodnocení pomocí filtrů 

 

Pro další vyhodnocování jsem si sestavila tabulku v programu Excel a přidala 

funkci Filtry. Zkoumala jsem souvislost mezi sebehodnocením studentů co se vlastní 

psychické stability resp. labitity týče, odpovídající mírou subjektivně pociťovaného 

stresu a strachu a přáním pracovat na sobě. Zvolila jsem vţdy jedno hlavní kritérium, 

k němuţ jsem vztahovala další parametry.  

 

Z 15 ţen, které si o sobě myslí, ţe jsou labilní, mají všechny téměř vţdy strach, 

kdyţ jdou na zkoušku, u 11 z nich je intenzita strachu vysoká. Pro 12 labilních ţen je 

studium na FaF stresující hodně. Moţnost pracovat s psychickými a fyzickými důsledky 

přepracování a stresu by v této skupině uvítalo 7 ţen, 8 ţen neví, co si mají pod tímto 

pojmem představit. 

Ze 35 studentů, kteří by uvítali moţnost pracovat s psychickými a fyzickými 

důsledky přepracování a stresu, je pro 25 z nich studium na FaF stresující dost a hodně. 

Pro 48 studentů ze všech ročníků je charakteristické učit se těsně před zkouškou, 

36 z nich je psychicky stabilních. 

45 studentů má strach téměř vţdycky a dost často, kdyţ jdou na zkoušku, a 

intenzita jejich strachu je spíše vyšší a vysoká. 23 z nich by uvítalo pracovat 

s psychickými a fyzickými důsledky přepracování a stresu, 18 studentů neví, co si má 

pod tímto pojmem představit. 

Všichni stabilní studenti jsou extroverti, ale ne všichni extroverti jsou stabilní. 
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28 studentů z 59 stabilních by uvítalo pracovat s psychickými a fyzickými 

důsledky přepracování a stresu (47%). Ze 16 labilních studentů by tuto moţnost uvítalo 

6 (37%). Z uvedeného plyne, ţe pomoc by uvítali spíše stabilní studenti. 

 42 studentů (52%) přisuzuje úspěch u zkoušky své poctivé přípravě a 33 (41%) 

své inteligenci a nadání. Neúspěch u zkoušky přisuzuje 55 studentů (68%) své 

nedostatečné přípravě a jen 18 studentů (22%) jej spojuje s nedostatkem nadání. To 

znamená, ţe většina studentů má dobrou vnitřní motivaci ke studiu a poměrně silnou 

sebedůvěru, coţ je jedna ze sloţek emoční inteligence.   

 

4.5 Rozhovory 

 

Teoretické poznatky získané z článků jsem chtěla porovnat  se zkušenostmi lidí, 

kteří meditaci a jógu provozují bez experimentálního podtextu. Oslovila jsem proto 

cvičitelku jógy, muţe, který dlouhodobě medituje, a dvě studentky, které meditují 

krátce. Rozhovory s nimi jsou uvedeny v přílohách č. 2, 3, 4 a 5. 

 

 Rozhovor s meditujícím 

 

Otázky, které jsem meditujícímu pokládala, jsem volila podle obsahu 

teoretických článků. Důleţité pro mě bylo, aby meditoval dlouhodobě, aby měl 

s meditací zkušenosti. Věk důleţitý nebyl. Ve studiích byli rovněţ muţi různého věku. 

Klíčovou otázkou pro mě měla být otázka, zda mu meditace nějak v ţivotě 

pomohla. Jeho odpovědí bylo: „Kromě toho, ţe jsem si začal hlouběji uvědomovat svoji 

skutečnou podstatu, dokáţu se lépe vyrovnat s určitými potíţemi nebo je dokáţu zvládat 

mnohem lépe.  

Lidé, kteří opravdu meditují, se pousmějí nad běţnými trápeními, které nás 

suţují a znamenají pro nás katastrofu. Kdyţ se na to podíváte z jiného úhlu, zjistíte, ţe 

to jsou malichernosti. To co nás trápí, vyvěrá z nás samých. Je to ale i zkušenostmi, jak 

se s tím dokáţeme vyrovnat. Záleţí na tom, jak člověk k určitým věcem přistupuje, jak 

o nich přemýšlí. Podobně se mu to bude i vracet. Meditace slouţí k tomu, aby si člověk 

tyto vztahy uvědomil.  
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Člověk by se měl podle mého názoru věnovat meditaci proto, ţe chce poznat 

svůj skutečný stav a ne proto, ţe to zlepšuje psychický stav, prospívá to zdraví a ţe se 

lépe vyrovná s problémy.” 

Rozhovor s meditujícím byl velmi příjemný. Mluvil klidně a pomalu, mluvil 

souvisle a dlouze. Hned od začátku na mě působil velmi vyrovnaně. Seděl na zemi. Já 

jsem naproti tomu mluvila rychle, útrţkovitě, seděla jsem na ţidli. 

 

 Rozhovor s cvičitelkou jógy, Martou Klementovou 

 

Cvičitelku jógy jsem si vybrala náhodně. Ptala jsem se jí převáţně na její 

pozitivní zkušenosti s jógou. Otázky jsem směřovala také na návštěvníky kurzu. 

Jógu cvičí jiţ 13 let. Začalo to zájmem přímo o jógu a bylo následováno tím, ţe 

po cvičení měla „...příjemný pocit fyzické, psychické i duchovní harmonizace...” Zájem 

o kurz jógy byl zpočátku malý, ale postupem času se zvětšoval. Nyní musí kurzy 

početně omezovat. Většina lidí chodí pravidelně. Někteří cvičí i sami doma, ale 

převaţuje počet těch, kteří cvičí se skupinou na kurzu. Účastníci navštěvují kurzy 

zřejmě kvůli příjemné fyzické a psychické harmonizaci, moţná proto, ţe se jedná o 

pomalejší druh cvičení. 

 

 Rozhovor s meditující studentkou z lékařské fakulty 

 

Studentky jsem se ptala na stejné otázky, které jsem podkládala i meditujícímu 

muţi. Studentka medituje krátkodobě, začala v prosinci r. 2006. Medituje tedy (v době 

psaní DP) 4 měsíce a uţ nyní říká, ţe jí meditace přinesla větší pohodu, uvolnění, 

pozitivní myšlení. Navíc začala meditovat v období těţší krize a můţe říci, ţe efekt 

měla meditace velký. 

 

 Rozhovor s meditující studentkou z FaF 

 

Studentka začala s meditací na přelomu února a března r. 2006. Medituje přes 

rok. Medituje nepravidelně. Díky meditaci sama sobě lépe rozumí a myslí si,ţe jí 

pomohla lépe se vypořádat s velkou bolestivou událostí z rodiny. Při zvládání učení jí 

meditace zatím nijak nepomáhá. 
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5 Diskuze 
 

Studie Harianth K. a kolektiv ukazuje, ţe pravidelné cvičení jógy a meditace 

způsobuje změny v autonomní rovnováze, respiračním výkonu a tělesné i duševní 

pohodě. Individuální cvičení jógy zlepšuje odolnost proti fyzickému stresu. To můţe 

být uţitečné pro lidi, kteří jsou pravidelně vystaveni různým druhům stresujícího 

prostředí a kteří by se tak mohli postavit stresu efektivněji. Jóga pomáhá zlepšit 

kardiovaskulární výkonnost a homeostatickou kontrolu těla. Jóga ukázala zlepšení 

plicního objemu a kapacity. Usnadňuje také sekreci melatoninu z šišinky. /3/ 

Rovněţ Qi-trénink stimuluje psychické zdraví a imunitní systém přes sekreci 

neuroendokrinních hormonů. /5/ 

Koncentrace melatoninu se mění v odezvě na Qi-trénink. Pravidelně meditující 

mají v denním čase vyšší hladiny metabolitu serotoninu, 6-hydroxyindol -3-acetoctové, 

neţ kontroly a hladiny rostou s následující meditací. Podobně Massion a kol. (1995) 

oznámili, ţe hladiny melatoninu rostly u lidí, kteří praktikovali meditaci. Jejich studie 

ukázala, ţe šišinka můţe být citlivá na cvičení meditace, coţ můţe způsobit růst hladin 

melatoninu. Současní autoři navrhují, ţe meditativní efekty Qi-tréninku mohou být 

zodpovědné za vzrůst hladin melatoninu po Qi-tréninku. /5/  

Další průzkum je třeba k určení, zda i jiné typy cvičení mohou způsobit podobné 

změny, nebo zda plynou z meditativních hledisek Qi-tréninku. /5/  

Pro výsledky rešeršní části nemělo význam vyhodnocovat odpovědi podle 

pohlaví, neboť dotázaných muţů bylo pouze 8 a ţen 72, coţ je dáno nerovnoměrným 

zastoupením obou pohlaví na škole. Zároveň nemělo význam vyhodnocovat odpovědi 

podle ročníků, protoţe z 20 dotázaných se nedá vyhodnotit jednoznačný výsledek. Počet 

studentů by se tedy musel zvětšit. Bohuţel jsme ale na začátku naší studie ani přibliţně 

nevěděly, jak budou studenti odpovídat, a tedy ani jak budeme dotazník vyhodnocovat. 

Do budoucna bych navrhovala zvětšit počet dotázaných aţ trojnásobně. 

V dotazníku uvedlo 49% studentů, ţe neví, co si má představit pod pojmem - 

pracovat s psychickými a fyzickými důsledky přepracování a stresu. Je to dle mého 

názoru vysoké procento a bylo by nutné před dalším hodnocením studentům vysvětlit, 

co si mají představit. Studenti by se potom mohli spíše přiklonit k názoru ano nebo ne 

v otázce č. 24. 
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Pokud by se další studenti připojili k nynějším 46% studentů, kteří by chtěli 

pracovat se stresem, myslím si, ţe by nebylo špatné na Farmaceutické fakultě v Hradci 

Králové vytvořit předmět – kurz, který by se s tímto jevem potýkal. Podkladem by se 

mohl stát kurz Daniela Hollanda s prvky z kurzu emoční inteligence. Případně by se 

stávající kurz jógy probíhající na FaF, s kterým jsou dotazované studentky spokojené, 

mohl o tyto prvky obohatit. Mělo by se ale zároveň zabránit rušivým prvkům, kterými 

můţe být moţnost náhrad mezi jednotlivými tělocviky, kdy si studenti vyměňují svůj 

stálý tělocvik za jiný. Studenty zajímající se o jógu a vyučujícího ruší případná 

neukázněnost studentů, jejichţ jediným zájmem byla náhrada tělocviku. Vyučující by 

zároveň nemohl navazovat na zkušenosti z předchozích hodin. Další nedostatek bych 

viděla v nedostatečné kapacitě cvičebních prostor. Pro podrobnější hodnocení jógy na 

fakultě by se musel provést další průzkum, nejlépe formou dotazníku. 

Studenti se vypořádávají se stresem jiţ teď, jak je vidět v otázce č. 20. 

40% studentů jde za kamarádem, 34% sportuje. Při těchto činnostech „vypnou”, myslí 

na něco jiného. Podobně je to, podle rozhovorů, s jógou a meditací. Také „vypnete”, ale 

navíc dále vědomě pracujete se svou myslí a tělem. Domnívám se, ţe právě v tom by 

byl kurz odlišný od jiného druhu relaxování. Šlo by především o navýšení vědomí a 

propojení souvislostí. Lidé nevědí, jak vlastně dojde k tomu, ţe v nich vznikne pocit 

strachu, stresu, napětí, smutku, deprese, vzteku, bezmoci atd. Nevědí, kde se „to“ v nich 

bere. Jak to, ţe to někomu vnější okolnosti „spustí“ a jinému ne. Proto je 

sebeuvědomění a sebeovládání tak důleţitou sloţkou emoční inteligence.  

Výsledky dotazníku naznačují, ţe většina studentů nemá příliš dobře vyvinuté 

sebeuvědomění (být si vědom, co přesně se ve mně děje, skutečně objektivně zhodnotit 

své silné a slabé stránky) a sebeovládání (tím se nemyslí potlačování emoce, ale její 

vědomé zachycení těsně na začátku a nespuštění), ale zato dobrou sebemotivaci. 

Z rozhovorů s meditujícími se ukazuje, ţe nezáleţí na délce meditace. Studentce 

pomohla meditace jiţ v prvních měsících jejího praktikování. 
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6 Závěr 
 

 Z výsledků rešeršní části plyne, ţe jóga a meditace zlepšují fyziologické 

parametry organismu a zlepšují tedy i ţivotní styl, který zpětně ovlivňuje 

biologický věk. Objevy naznačují, ţe vyspělí meditující mají vyšší hladiny 

melatoninu neţ nemeditující. /4/. Na základě pozorování lze navrhnout cvičení 

jógy jako psychofyziologického stimulu ke zvýšení tvorby melatoninu, který 

můţe zpětně příznivě působit na duševní pohodu. /3/ Vzhledem k tomu, ţe 

melatonin je některými autory povaţován za potenciální biomarker biologického 

věku, nabízí se zde moţnost jeho přímého ovlivňování pomocí 

psychospirituálních praktik. Jednotlivá sezení Qi-tréninku měla významné 

neuroendokrinní efekty. Qi-trénink můţe patřit k metodám vypořádání se se 

stresem a redukovat odpovědi na stres citlivého fyziologického systému. /5/  

 Rozhovory s meditujícími a s cvičitelkou jógy utvrzují pozitivní vlivy jógy a 

meditace na lidskou psychiku. Dotazovaní mluví o „...pocitu fyzické, psychické 

i duchovní harmonizace...”, a „...větší pohodě, uvolnění, pozitivním myšlení...”. 

 Studentkám se jóga na fakultě líbí a jsou s ní převáţně spokojené. 

 Pro studenty je studium na FaF významným zdrojem stresu, jak vyplývá 

z otázky č. 17. Nervozita, stres se u většiny projevuje strachem, úzkostí, depresí, 

cynismem, rozmrzelostí, podráţděností. Následuje zahánění stresu jídlem nebo 

naopak studenti nemohou nic sníst, mají ţaludeční či střevní potíţe, bolí je záda, 

zuby, svaly. U některých se stres projevuje poruchami spánku, některé to naopak 

vyburcuje ke zvýšenému výkonu a soustředění (otázka č. 20). V zátěţových 

situacích (otázka č. 21) si nejvíce dotázaných studentů (40%) pomáhá návštěvou 

kamarádky / kamaráda, dále sportem (34%), 13 studentů (14%), kteří uvedli 

jinak, měli na mysli: spaní, čokoládu, zábavu, četbu, kouření a návštěvu přítele. 

6 studentů (6%) se ubírá k víře, 2 (2%) meditují v přírodě a 4 (4%) si myslí, ţe 

se s tím nedá nic dělat. 

 Je vidět, ţe studenti se snaţí pracovat se svými emocemi, ale ne vţdy je jejich 

snaha efektivní. Pomoci by jim mohla meditace, jóga a emoční inteligence, jejíţ 

pět domén zahrnuje: sebeuvědomění, sebeovládání, sebemotivaci, empatii a 

schopnost interpersonálních vztahů. 
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 Bylo by zajímavé porovnat  hladinu melatoninu studentů na farmaceutické 

fakultě, kteří meditují nebo cvičí jógu s těmi, kteří nic podobného nepraktikují.  
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č. 1 Dotazník 

 

Váţení studenti, 

prosím Vás o vyplnění předloţeného dotazníku.  

 

Jedná se o podklady k výzkumu faktorů ovlivňujících biologický věk na Katedře biofyziky a 

fyzikální chemie. Výsledky pouţiji do své diplomové práce, kde se zaměřuji na stres, jeho 

zdroje, jeho působení na organismus a moţnosti jeho zvládání v zátěţových situacích.  

 

U otázek krouţkujte vţdy jednu odpověď. Pokud je moţno krouţkovat více odpovědí nebo je 

jiná forma výběru varianty, je informace uvedena v závorce u příslušné otázky.  

Děkuji za ochotu. 

 

 

Pohlaví:  muţ  ţena 

 

Věk: …………. 

 

Ročník: ………….. 

 

Rodinný stav:  svobodný(á)  ţenatý / vdaná 

 

Vzdělání otce:  základní středoškolské  vysokoškolské 

 

Vzdělání matky: základní středoškolské  vysokoškolské 

 

Rodiče studovali farmacii  ano  ne 

 

1) Studium na farmaceutické fakultě jsem si vybral/a především proto, ţe   

a) si to přáli moji rodiče  

b) se mi tento obor líbí 

c) jsem se nedostal/a na jinou školu 

d) jiná odpověď: …………………. 

 

2) Povaţuji se 

a) spíše za introverta 

b) spíše za extroverta 

c) nevím 

 

3) Obvykle jsem za normálních ţivotních okolností 

a) spíše emočně stabilní 

b) spíše emočně labilní 

c) nevím 

 

4) Abych byl(a) vynikajícím studentem/studentkou, o to stojím 

a) moc 

b) dost 

c) středně 

d) moc ne 

e) vůbec ne 
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5) Na střední škole jsem byl/a v učení    

a) spíše výborný/á         

b) spíše průměrný/á         

c) spíše podprůměrný/á 

 

6) Dobré známky pro mě mají 

a) velmi vysokou hodnotu 

b) vysokou hodnotu 

c) někdy mají, někdy nemají vysokou hodnotu 

d) nemají vysokou hodnotu 

e) mají velmi malou hodnotu 

 

7) Při učení se mi daří soustředit 

a) téměř vţdycky 

b) často 

c) někdy 

d) většinou ne 

e) téměř nikdy 

 

8) Při učení jsem 

a) velmi pečlivý/á 

b) dost pečlivý/á 

c) středně pečlivý/á 

d) málo pečlivý/á 

e) vůbec nejsem pečlivý/á 

 

9) Dostanu-li u zkoušky horší známku, neţ je mi milé, jdu na opravný termín 

a) téměř vţdy 

b) většinou 

c) někdy 

d) málokdy 

e) téměř nikdy 

f) vůbec nikdy 

 

10) Jsem-li u zkoušky úspěšný(á), přisuzuji to nejčastěji ( zde zakrouţkuj i více odpovědí ) 

a) své poctivé přípravě 

b) své inteligenci, svému nadání a svým schopnostem 

c) štěstí při taţení otázky 

d) mírnosti zkoušejícího 

e) něčemu jinému……………………………. 

f) jak kdy 

 

11) Jsem-li u zkoušky neúspěšný(á), přisuzuji to obvykle (i zde zakrouţkuj i více odpovědí) 

a) své nedostatečné přípravě 

b) nedostatku nadání pro daný předmět 

c) nešťastné náhodě 

d) přísnosti zkoušejícího 

e) něčemu jinému………………………………………… 

f) jak kdy   
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12) Je mi bliţší  

a) učit se průběţně během semestru 

b) učit se aţ těsně před zkouškou  

c) jiný způsob……………………………………………… 

 

13) Před prvním termínem zkoušky obvykle 

a) pečlivě prostuduji veškerý dostupný materiál  

b) prostuduji víceméně všechno tak, abych o všem měl(a) alespoň základní přehled 

c) prostuduji jen část, odhaduji to na více neţ polovinu otázek resp. okruhů 

d) prostuduji jen část, odhaduji to na méně neţ polovinu otázek resp. okruhů 

e) nestuduji nic, jdu to nejdřív „zkusit“ 

f) jiná moţnost……………………………………………………………….. 

 

14) Pokud se ke zkoušce dostavím nedostatečně připraven/a, je to obvykle proto, ţe 

a) jsem se nestihl(a) lépe připravit 

b) mě daný předmět nebavil 

c) zkoušek je v semestru více, neţ je moje kapacita 

d) jiný důvod………………………………………………………………….. 

 

15) Kdyţ jdu na zkoušku, mám strach 

a) téměř vţdycky 

b) dost často 

c) někdy 

d) málokdy 

e) téměř nikdy 

 

16) Intenzita strachu je 

a) velmi nízká 

b) nízká 

c) střední 

d) spíše vyšší 

e) vysoká 

f) strach nemám 

 

17) Mám-li být upřímný/á, studium na FaF je pro mě stresující 

a) hodně  

b) dost  

c) trochu  

d) moc ne 

e) vůbec ne 

 

18) Kdyţ dostanu u zkoušky otázku, kterou moc neumím 

a) mám vždy pocit, ţe bych se nejraději sebral(a) a odešel(a) 

b) mám často  pocit, ţe bych se nejraději sebral(a) a odešel(a) 

c) mám někdy takový pocit 

d) nemívám většinou takový pocit 

e) nemívám takový pocit téměř nikdy 
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19) Kdyţ jdu na zkoušku, počítám raději s tím, ţe dostanu horší známku 

a) téměř vţdycky 

b) často 

c) někdy 

d) málokdy 

e) téměř nikdy 

 

20) Moje nervozita ve zkouškovém období, před písemkou či zkouškou se projevuje tak, ţe  (podtrhni 

všechno, co se Tě týká): 

a) pociťuji strach,úzkost, depresi, cynismus, rozmrzelost, podráţděnost  

b) nemůţu nic sníst, hubnu, zaháním stres jídlem, přibírám na váze, okusuji si nehty 

c) mám ţaludeční potíţe, střevní potíţe, bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti zubů, svalové napětí, 

ztíţené dýchání 

d) jsem chronicky unavený/á, impulzivní, mám sníţenou výkonnost, nechuť vstát z postele 

e) jinak…………………………………………………………………….  

 

21) Ve stresu si nejčastěji  pomáhám tak, ţe : 

a) se odreaguji sportem (jakým……………………………………………………………….) 

b) ubírám se k víře   

c) medituji (jak a kde…………………………………………………………………………) 

d) jdu za kamarádkou / kamarádem si popovídat 

e) jinak …………………………………………………………………………………….. 

f) myslím si, ţe se s tím nedá nic dělat  

 

22) Kdyţ se mi nedaří ( zde zakrouţkuj i více odpovědí)  

a) jsem podráţděný/á, úsečný/á, vzteklý/á 

b) uklidní mě, ţe někdo je na tom podobně 

c) uzavřu se do sebe 

d) je to moje vina, začnu se ještě více učit 

e) ubírám se k alkoholu, drogám, kouření 

f) oddaluji učení 

g) jiná odpověď………………………………………………………………………………………. 

 

23) Dle mého názoru fakulta 

a) poskytuje zázemí  a vysoce kvalitní podporu pro studenty v psychické krizi 

b) poskytuje dostačující podporu pro studenty v psychické krizi 

c) poskytuje nedostačující podporu pro studenty v psychické krizi 

d) neposkytuje žádnou podporu pro studenty v psychické krizi 

e) nemám s tím ţádnou osobní zkušenost 

f) jiná odpověď………………………………………………………………………… 

 

24) Uvítal/a bych, kdyby na fakultě byla moţnost pravidelně pracovat s psychickými a fyzickými 

důsledky přepracování a stresu   

a) rozhodně ano 

b) nejspíše ano 

c) nevím, co si pod tím mám představit 

d) je mi to jedno 

e) nejspíš ne 

f) rozhodně ne 

g) jiný názor nebo návrh………………………………………………………………………… 
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č. 2 Rozhovor s cvičitelkou jógy, Martou Klementovou
1
 

 

Kdy jste s jógou začala? 

 

Před 13 lety. 

 

Proč jste s jógou začala? Co Vás k ní přivedlo? 

 

Zájem přímo o jógu. A po cvičení příjemný pocit fyzické, psychické i duchovní 

harmonizace. Zároveň hluboká promyšlenost a smysluplnost jógových poloh = asán. 

Vědomí v kaţdé vteřině provádění pohybu. Objevování a seznamování se s částmi těla, 

o kterých ani člověk před touto zkušeností neví, ţe je má. 

 

Jak často jógu cvičíte Vy sama? 

 

Jsem ráda, kdyţ se podaří zacvičit si kaţdý den něco. Samozřejmě jsou dny, kdy 

z různých důvodů vynechám (cestování, rodinný program...). Někdy to byly i týdny, 

kdy jsem nemohla cvičit a byly důleţitější priority (např. stavební úpravy). Tento 

odstup ať denní či dlouhodobější je také zajímavá a dobrá zkušenost. Po takovéto 

přestávce se na různé věci dívám jinýma „novýma” očima. Musím si to nějak omluvit, 

např.: „Neotupím v jednotvárnosti a nevzdálím se od svých ţáků začátečníků natolik, 

abych přestala rozumět jejich začátečnickým trápením a často i bolesti.” A taky, nic se 

nemá přehánět. 

 

Co Vám jóga přináší, pocítila jste nějaká psychická nebo fyzická zlepšení? 

 

Přináší mi velmi velmi mnoho. Vaší otázkou se dá dobře odpovědět - správné 

praktikování má pozitivní vliv na psychický i fyzický stav. 

 

Kdy jste začínala s kurzy? 

 

Po absolvování několika seminářů vedených významnými učiteli a po prvním 

                                                 
1
 Joga podle Iyengara od roku 1994. Cvičitelský průkaz II. třídy. Studium v Iyengarově institutu v Puně 

(Indie) 1996, 1998. Praxe v Německu. Certifikát Introductory II (1999), Inetermediate Junior I (2002). 
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studijním pobytu přímo v Institutu pana Iyengara v Indické Punně jsem jiţ cítíla potřebu 

nabyté zkušenosti předávat. To bylo asi v roce 1996. To však byl teprve začátek. 

Dálkové studium trvalo ještě pár let. Po ukončení a sloţení regulérních zkoušek jsem 

však zjistila, ţe studium tohoto oboru neskončí nikdy. Nikdy nebudu moci říct, uţ jsem 

všechno zvládla, uţ všechno umím, uţ to mám za sebou. Mám pocit, ţe je tomu naopak. 

A tak pomalu v rámci moţností trpělivě a pokorně pokračuji na sebevzdělávání ale uţ s 

přihlédnutím k momentálním prioritám a ne k danému termínu. 

 

Jaký byl zájem o kurzy, když jste začínala a nyní ? 

 

V roce 1996 jsem s jógou ve Vysokém Mýtě vstupovala na zcela neznámou 

půdu. Posuzovat zájem o jógu v té době ze svého pohledu moc nemohu. Dlouhý čas 

jsem cvičila s jedním nebo dvěma zájemci, pak s malou skupinkou, pak větší, pak dvě 

skupiny,... Sbírala jsem zkušenosti, lidé budovali důvěru, na obou stranách probíhal 

vývoj. Myslím, ţe přirozený, zdravý.  

Zájem se opravdu zvětšoval. Po 10 letech byl uţ ale tak velký, ţe jsem ho 

nestačila uspokojit. Musela jsem se sama naučit stanovit si nějaké hranice a pravidla, 

aby tím neutrpěla kvalita a já měla čas na svůj rozvoj a tím být i nadále zdrojem pro 

ostatní. Cvičení jsem omezila, počty zájemců se tím hodně zredukovaly. Vytvořila se 

i jiná místa pod vedením jiných cvičitelů, kde lidé mohou jógu provozovat. Přišly k nám 

i další nejrůznější školy jógy, další směry východních cvičení. Lidé tak mají při své 

stálé zvídavosti a hledání z čeho vybírat. 

 

Jaká věková skupina kurzy navštěvuje, převažuje některá? 

 

Kurzy mohou navštěvovat všechny věkové skupiny. Převaţuje střední věk. 

 

Proč myslíte, že na kurzy lidé chodí? Hledají třeba jen pomalejší formu cvičení, 

nebo si chodí i psychicky odpočinout? 

 

To je na další anketu, o které také přemýšlím. Kaţdý má svůj důvod, některé se 

moţná prolínají v některých se shodnou zcela. Mohou to být i ty důvody, které oslovily 

a stále oslovují mne při vlastním cvičení (výše uvedené). Kromě toho v otázce jsou 

pojmenovány také dva velké a správné důvody, proč jógu provozovat. 
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Cvičí pouze ženy nebo k Vám chodí i muži? 

 

Skupiny jsou smíšené s mírnou převahou ţen. S lidmi s upřímným zájmem je 

práce velmi zajímavá, příjemná a vzájemně přínosná. 

 

Chodí lidé pravidelně nebo jen občas? 

 

Většina chodí pravidelně. Někteří směnují, takţe přijdou, kdy mohou. Jiní chodí, 

kdy se jim chce. Někdo uţ ví, ţe cvičení někdy bývají i fyzicky náročnější, a protoţe 

sami mají fyzicky náročné zaměstnání, vyberou si lekce změřené pouze na regeneraci a 

relaxaci. Nebo se předem domluvíme a cvičí s námi, ale mají odlehčený program. 

 

Jsou lidé, kteří chodí každoročně, je jich hodně? 

 

Je hodně lidí, se kterými spolupracuji téměř od samého začátku v r. 1996. 

 

Myslíte, že lidé cvičí i třeba doma ne jen na kurzu? 

 

Někteří si cvičí i sami doma nebo vyhledávají další moţnosti, např. dovolené či 

víkendy s jógou. Většinou ale lidi motivuje společné cvičení větší skupiny se stejným 

zájmem a doma k tomu buď nemají podmínky, nebo je těţko vytváří. Stále je obklopuje 

mnoho jiných aktivit, které jsou potřeba udělat. To je přirozené. Někoho nebaví 

prokousávat se návodem z knihy. Také proto jsou kurzy. Aby lidé na chvíli opustili 

pracovní i domácí prostředí a těšili se na kolektivní energii nebo atmosféru, aby se 

setkali s ostatními, s učitelem, aby si poopravili nejasnosti ve vlastní praxi a mohli 

postupovat dál. Zharmonizováni se opět vrátí ke svým běţným radostem a povinnostem, 

z nichţ některé jim třeba pak nepřipadají tak tíţivé. 
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č. 3 Rozhovor s meditujícím 

 

Kdy jsi s meditací začal? 

 

Začal jsem ve svých 13 aţ 15 letech, nyní je mi 29 let. S meditací jsem začínal 

nepravidelně, bylo to takové oťukávání si meditace. 

 

Co tě k meditaci přivedlo? 

 

K meditaci jsem se dostal přes východní bojová umění. Odmalička mě 

fascinovala. Nikdy jsem, i kdyţ nevím proč, k nim nepřistupoval jako k bojovým 

uměním, ale snaţil jsem se do nich začlenit filozofický aspekt. Součástí byla meditace a 

pochopení, proč se vlastně bojové umění dělá. Bojové cvičení pracuje s člověkem 

celkově, s vůlí, s disciplínou, se schopností se soustředit. Bylo to zušlechťování těla i 

duše. K meditaci jako takové, k duševnímu aspektu, k pochopení svého stavu, k tomu 

jsem se dostal aţ trochu později, aţ po několika letech. 

 

Kde medituješ? 

 

Medituji doma, mám tady na to určité místo. Ale kdyţ se jdu projít a je pěkně a 

mám chuť meditovat, je klid, ticho, neruší lidi, medituji v přírodě. Kdyţ jsem byl 

v Indii, tam se medituje přímo v klášterech.  

Obecně platí, ţe kdyţ se chce člověk věnovat meditaci, měl by si na ni najít 

místo, kde ho nic neruší. Ví, ţe nikdo nepřijde, nebude zvonit zvonek, aby musel jít 

otevřít. Toto rozvíří myšlenky a odvádí pozornost. Je tedy dobré mít na to klid a čas. 

Ono místo by mělo být určeno pouze k meditaci. Protoţe na tomto místě se při 

meditaci kumuluje určitá energie, člověk zde přijímá energii. Pokud člověk provozuje 

meditaci pravidelně a vynechá sezení, můţe mu to místo chybět a přitahuje ho. Zároveň 

není vhodné, aby na místě, kde medituje určitý člověk, meditoval někdo jiný. 

Neznamená to ale, ţe by se člověk musel fixovat na to místo.  

Podstatou meditace je pochopení své skutečné podstaty a i prolnutí běţného 

ţivota a meditace. Coţ znamená, ţe po čase by měla meditace prostoupit denní ţivot a 

denní ţivot by se měl stát meditací. Na Západě, kdyţ se řekne meditace, si lidi 

představí, ţe sedí s kříţenýma nohama někde v koutě a kouká do blba, řeknu – li to 
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obecně. Není to ale pravda, protoţe meditace by měla prostoupit náš denní ţivot. I po 

skončení meditace by měl člověk ještě chvíli setrvávat v klidu, aby jeho proţitky 

dozrály.  

Místo je důleţité ze začátku, ale časem by měl člověk meditaci zařadit do svého 

ţivota, coţ se projeví na způsobu jeho jednání a myšlení, na tom, ţe nebude tak 

roztěkaný a rozrušený. Je schopen lépe se koncentrovat a soustředit, je klidný a 

vyrovnaný. Meditace celkově ovlivňuje způsob celého ţivota.  

 

Jak často medituješ a jak dlouhou časovou dobu? 

 

Medituji denně průměrně 3 hodiny, někdy i dvakrát denně. Někdo můţe ale ze 

začátku meditovat třeba jen pět minut. Je to individuální. 

Meditovat by se mělo kaţdý den a pokud moţno v pravidelnou hodinu. Obecně 

platí, ţe se medituje brzy ráno od 4 do 8 hodin a nebo navečer od 18 do 23 hodin. 

A proč zrovna v tyto hodiny? Ráno se vše probouzí, takţe mysl není zaměstnaná 

myšlenkami, plány. Večer se zase všechno uklidňuje, ztišuje.  

Člověk se musí soustředit, coţ se mu nemusí dařit zrovna ze začátku. 

 

Máš nějakou meditační skupinu? 

 

Ţádnou meditační skupinu nemám, protoţe mně spíš vyhovuje, kdyţ můţu 

meditovat sám. Ale samozřejmě tohle je individuální. Jsou lidé, kteří potřebují skupinu, 

aby byli v meditaci inspirovaní. 

 

Co Ti meditace dává? Myslíš si, že ti meditace v životě pomohla, třeba vypořádat 

se s nějakou nesnází? 

 

Já vím, ţe tady na Západě se teď z toho stal takový trend. Zjistilo se, ţe má pozitivní 

účinky, co se týká psychických stavů a zlepšování zdraví. Samozřejmě je to zajímavé, 

ale byla by asi škoda, kdyby se dostala do takových těch trendů, jako je aerobik. Pokud 

začne propagace meditace kvůli tomu, ţe zlepšuje to a to, potlačuje se potom do jisté 

míry ta skutečná podstata meditace. Fyzické a psychické zlepšení jsou vedlejší u 

meditace. Meditace slouţí k určení své skutečné podstaty, k určení našeho místa tady. 

Kvalita ţivota je závislá přímo úměrně na kvalitě prostředí. Myslím si, ţe kdyby se lidé 
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začali věnovat meditaci v její podstatě, netrpěli by depresí a odrazilo by se to na kvalitě 

jejich vztahů a ţivota. 

Kromě toho, ţe jsem si začal hlouběji uvědomovat svoji skutečnou podstatu, 

dokáţu se lépe vyrovnat s určitými potíţemi nebo je dokáţu zvládat mnohem lépe.  

Lidé, kteří opravdu meditují, se pousmějí nad běţnými trápeními, které nás 

suţují a znamenají pro nás katastrofu. Kdyţ se na to podíváte z jiného úhlu, zjistíte, ţe 

to jsou malichernosti. To co nás trápí vyvěrá z nás samých. Je to ale i zkušenostmi, jak 

se s tím dokáţeme vyrovnat. Záleţí na tom, jak člověk k určitým věcem přistupuje, jak 

o nich přemýšlí. Podobně se mu to bude i vracet. Meditace slouţí k tomu, aby si člověk 

tyto vztahy uvědomil.  

Člověk by se měl podle mého názoru věnovat meditaci proto, ţe chce poznat 

svůj skutečný stav a ne proto, ţe to zlepšuje psychický stav, prospívá zdraví a ţe se lépe 

vyrovná s problémy. Je to ale individuální. Člověk se třeba začne věnovat meditaci 

právě kvůli těmto věcem, které pak ale opustí a přijde mu to směšné oproti tomu, co 

meditace dokáţe dát. 

Ještě bych chtěl říci, ţe pokud se člověk, nebo alespoň podle mého názoru a zkušeností, 

nezačne věnovat meditaci aktivně, potom toto všechno jsou jen prázdná slova a 

skutečná podstata meditace mu zůstane utajena. 
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č. 4 Rozhovor s meditující studentkou z lékařské fakulty 

 

Kdy jsi s meditací začala? 

 

S meditací jsem začala v prosinci 2006. 

 

Jak jsi se k meditaci dostala? 

 

K meditaci jsem se dostala přes moji učitelku astrologie Sáru E.Eichlerovou. 

 

Jak často medituješ? 

 

Většinou medituji asi tak 4x týdně. 

 

Kde medituješ? 

 

Většinou medituji doma v pokoji před spaním. 

 

Jak dlouhou časovou dobu medituješ? 

 

Přibliţně medituji 30 – 45 min. 

 

Máš nějakou meditační skupinu? 

 

Ne, nemám. 

 

Pocítila jsi nějaké fyzické nebo psychické zlepšení? 

 

Ano, větší pohoda, uvolnění, pozitivní myšlení. 

 

Myslíš si, že ti meditace v životě pomohla, třeba vypořádat se s nějakou nesnází? 

 

Určitě, jelikoţ jsem začala meditovat v období těţší krize, a mělo to efekt 

obrovský.
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č. 5 Rozhovor s meditující studentkou z FaF 

 

Kdy jsi s meditací začala? 

 

 S meditací jsem začala na přelomu února a března r. 2006. 

 

Jak jsi se k meditaci dostala? 

 

 Přes moji matikářku, u zápočtu z matiky. 

 

Jak často medituješ? 

 

 Teď nemedituji, ale asi před týdnem jsem to zkusila opět, protoţe mě k tomu 

navnadil přítel. 

 

Kde medituješ? 

 

 Medituji skoro kdekoliv. 

 

Jak dlouhou časovou dobu medituješ? 

 

 Medituji jen krátce, přibliţně 20 min. 

 

Máš nějakou meditační skupinu? 

 

 Ne, nemám. 

 

Pocítila jsi nějaké fyzické nebo psychické zlepšení? 

 

 Díky meditaci sama sobě lépe rozumím. 
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Myslíš si, že ti meditace v životě pomohla, třeba vypořádat se s nějakou nesnází? 

Pomáhá ti třeba zvládat problémy se studiem? 

 

 Určitě mi pomohla lépe se vypořádat s velkou bolestivou událostí z rodiny. Při 

učení mi zatím nijak nepomáhá, ale přítel mě k tomu chce navést. 
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