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Abstrakt: 

Tématem diplomové práce je výchovný vliv jógy na děti mladšího školního věku. Práce 

má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část se věnuje popisu období mladšího školního 

věku. Dále vymezuje pojetí výchovy a jógy, přičemž se zabývá specifiky jógy pro děti a s 

využitím odborné literatury vyjmenovává její přínosy. Empirická část se věnuje výzkumnému 

šetření. Pomocí metody hloubkových rozhovorů se šesti respondentkami, jejichž děti praktikují 

jógu, zjišťuje možnosti výchovného působení jógy na děti v různých oblastech jejich vývoje. Z 

provedeného výzkumu vyplynulo, že jóga pohledem rodičů může pozitivně ovlivňovat rozvoj 

jejich dětí. 

 

 

Abstract: 

This diploma thesis is focused on the educational influence of yoga on younger school 

aged children. It has a theoretical-empirical character. The theoretical part describes the 

younger school age period. Further it defines the conception of upbringing and yoga. With the 

support of take out literature, it deals with the specifics of kids' yoga and lists its benefits. The 

empirical part is devoted to research with six respondents. The method used in this thesis is in-

depth interviews. It aims to determine the possibilities of the influence of yoga in the various 

areas of take out child development. Results showed that respondents can observe the influence 

of yoga on their children. 
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1. Úvod 

S narozením mých dětí jsem se začala intenzivně zabývat otázkou výchovy. Začetla 

jsem se do spousty knih a promýšlela téměř každý svůj výchovný krok. Ne vždy jsem si však 

byla jistá, jestli mé výchovné postupy jsou správné. 

Jako bezdětná žena jsem problematiku výchovy vnímala pouze jako jednou z povinných 

látek v období vysokoškolského studia. Nevelký zájem o toto téma se projevoval různě, např. 

při  stážích. Ačkoliv praxe ve výchovných a diagnostických ústavech pro mě byla přínosná, 

nikdy jsem se nezamyslela nad hlubší příčinou pobytu dětí v těchto zařízeních. V osobních 

spisech těchto dětí se dočteme důvody pobytu jako opakovaná krádež, násilné chování ke spo-

lužákům, útěky z domova. Je však zřejmé, že tyto důvody jsou především důsledky nějaké 

předchozí zkušenosti dětí.  

Během magisterského studia jsem vykonávala praxi v diagnostickém ústavu, kam jsem 

se jako praktikantka vrátila již po několikáté. Tentokrát to však bylo jiné. Už jsem nebyla bez-

dětná studentka, která si přišla „odpracovat“ povinnou součást studia. Studentka, která se se-

tkala s klienty, pracovníky a chodem jednoho zařízení, strávila tam nějaký čas a pak se zase 

vrátila do svého života bez jakéhokoliv hlubšího poznání. Tuto praxi jsem absolvovala již po-

několikáté, v něčem to však bylo jako poprvé. Najednou jsem se začala zamýšlet nad důvody, 

proč se zrovna tyto děti nacházejí v ústavu. Zabývala jsem se touto otázkou jak během své 

přítomnosti v zařízení, tak i doma, když jsem se vrátila ke svým dětem. Děti z ústavu nebyly 

odlišné od těch mých (vyjma věku). Byly stejně citlivé, chytré, měly stejnou potřebu lásky, 

kontaktu, bezpečí, nebo uznání. Stejně jako mým dětem jim svědčil řád a důslednost. Toto 

poznání ve mně probudilo zájem pátrat po hlubších příčinách sociálního selhání klientů a kli-

entek diagnostických ústavů a současně mě vedlo k otázce, jak podporovat optimální rozvoj 

osobnosti dětí. Dodnes je pro mne otázka výchovy aktuálním tématem. 

Jak jsem již uvedla výše, ve výchově se nechávám inspirovat řadou odborných knih. 

Jedním z mých neméně významných zdrojů inspirace je jóga, kterou praktikuji a učím již ně-

kolik let. Delší dobu pociťuji, že přínos jógy sahá nejen do fyzické roviny naší osobnosti. Jóga 

dle mého názoru nabízí daleko více, může být průvodcem spokojeného života, učí být vníma-

vější sama k sobě a k životu vůbec. Jóga nabízí velmi ucelený a srozumitelný přístup k životu.   

Výše uvedené důvody mě také vedly k napsání diplomové práce o výchovném vlivu 

jógy pro děti. Cílem práce je zmapovat výchovný přínos jógy pro děti mladšího školního 

věku, tj. od okamžiku nástupu do školy až po dobu, kdy začínají první známky pohlavního 
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dospívání. Výzkumná otázka zní: „Jak rodiče vnímají výchovný přínos jógy pro jejich dítě, 

případně v jakých oblastech si myslí, že jim jóga prospívá?” 

Práce má povahu teoreticko-empirické studie. V teoretické části zabývám současným 

vědeckým poznáním z oblasti vlivu jógy na děti, uvádím hlavní body, kterými se dětská jóga 

liší od jógy pro dospělé. Dětská jóga mě zajímá z pohledu smysluplnosti jejího využití ve vol-

ném čase dětí (institucionální hledisko), stejně jako její využití doma s rodiči (rodinné hle-

disko). V teoretické části dále přibližuji etický aspekt jógy a její využití při jógové praxi 

s dětmi. Pojednávám o józe a jejích možných benefitech na fyzický, mentální, sociální a morá-

lní rozvoj dítěte. 

Praktická část zahrnuje studii v podobě několika rozhovorů s rodiči dětí raného školního 

věku. Rozhovory jsou analyzovány a vyhodnoceny pomocí kvalitativních metod zpracování 

dat, vycházejících ze zakotvené teorie. Pro interpertaci získaných dat používám techniku ote-

vřeného kódování, s následnou technikou vyložení karet.  
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A TEORETICKÁ ČÁST 

2. Vymezení základních témat 

2.1. Vymezení výchovy 

Pojem výchova byl v průběhu historie vyložen již mnoha autory a definovám různými 

způsoby. Např. v pedagogickém slovníku je výchova popisována jako „proces záměrného pů-

sobení na osobnost člověka s cílem dosáhnout pozitivních změn v jeho vývoji” (Průcha, 

Walterová, Mareš, 2013 s. 345), přičemž tato definice je inspirována J. Pelikánem a jeho pu-

blikací „Výchova jako teoretický problém”. Autoři slovníku se shodují v tom, že moderní po-

doba výchovy spočívá především ve vytváření a ovlivňování podmínek,  které vedou k opti-

málnímu rozvoji člověka, přičemž se zdůrazňuje, aby toto působení nebylo v rozporu s indivi-

dualitou onoho jedince. Výchova v tomto pojetí podporuje vlastní snahu a vlohy jedince tak, 

aby se autonomně rozvinul v integrovanou a socializovanou bytost (Průcha, Walterová, Mareš, 

2013). Tato práce z kapacitních důvodů nebude vyjmenovávat pohledy na výchovu, jak ji vní-

mali a vnímají různí odborníci nebo filosofové, zůstávám tedy u pojetí výše zmíněného autora, 

J. Pelikána. V jeho podání se výchova jakožto formování jedince vyznačuje „individuálním 

chápáním každé osobnosti a vytvářením podmínek pro její autonomní a svébytný vývoj“ (Peli-

kán, 1995, s. 65).  Autor pojímá výchovu jako nenásilný, citlivý proces a respektování vývoje 

vychovávaného.  

2.2. Vymezení jógy 

Jóga pro účely této práce představuje komplexní systém tělesných a mentálních cvičení 

pro fyzické a duševní zdraví člověka. Evropská podoba jógy zahrnuje především pozice těla 

(ásany), dechové techniky (pránájámu), meditaci (dhyánu) a koncentrační cvičení (pratjaháru). 

Jógu z výchovného hlediska chápu jako činnost výchovy ve volném čase. I v tomto duchu s ní 

budu v práci pracovat. 

Samotné slovo jóga je odvozeno ze sanskrtského „yuj“ ve významu slovesa spojit, pro-

pojit či sjednotit nebo podstatného jména spojení, soulad, harmonie. Lze to chápat také jako 

stav, kdy dojde k souladu těla, mysli a ducha. Tento cíl je nadčasový a proto i jóga je dnes stále 

živá a moderní, podobně jako před staletími. Jóga je také dosažení stavu klidu a kontroly těla, 

dechu a jasného vnímání (Schops, 2010). Bašný uvádí, že dávný jógin Pataňdžali chápal jógu 
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jako „metodické úsilí o dosažení dokonalosti, a to kontrolou různých prvků lidské přirozenosti 

fyzické i psychické“ (Bartoňová, Bašný, 1971, s. 43).  

Nejvíce rozšířená jóga na západě je pravděpodobně hathajóga. Hathajóga představuje 

ucelený systém fyzických, dechových a očistných cvičení, jejichž cílem je dosažení harmoni-

zace těla, mysli a jemných energií (Bartoňová, Bašný, 1971).  

Saraswati mluví o józe jako o nástroji k navrácení rovnováhy v našem fyzickém a 

mentálním těle. Cílem hathajógy je harmonizace (vyrovnání) fyzického a nervového systému 

(Saraswati, 2009).  Hathajóga je tedy styl jógy vyučovaný ve většině jógových studií a sporto-

višť, stejně tak je hathajógou i jóga pro děti v podobě, jak se u nás praktikuje.  

Další definici jógy přináší kniha „Physical Activity, Fitness, and Health“, která uvádí 

jógu jako „formu volného času, prováděnou na pravidelné bázi během určitého časového ob-

dobí s důrazem na zlepšení fyzické kondice, výkonu a zdraví“ (Bouchard, Shephard, 1994, 

s 77). 

2.3. Mladší školní věk 

Období mladšího školního věku autoři vymezují různě. Tato práce odkazuje na vyme-

zení mladšího školního věku, jak jej definuje J. Langmeier a D. Krejčířová: „Jako mladší školní 

období označujeme zpravidla dobu od 6-7 let, kdy dítě vstupuje do školy, do 11-12 let, kdy 

začínají prvé známky pohlavního dospívání i s průvodními psychickými projevy” (Langmeier, 

Krejčířová, 2006, s.117). Teoretická část práce však čerpá i z děl jiných autorů, např. M. Vág-

nerové, která školní věk rozděluje do tří období - raného školního věku (6-9 let), středního 

školního věku (9-11/12let) a staršího školního věku (do 15 let). Jelikož se mé děti nacházejí v 

období mladšího, popř. raného školního věku, rozhodla jsem se zkoumat toto období i ve své 

diplomové práci. Se svými dětmi jsem každý den a navíc spolu jógu praktikujeme, takže sama 

mohu pozorovovat a porovnávat možné souvislosti. 

Odborná literatura označuje mladší školní období za věk střízlivého realismu, projevu-

jící se touhou dítěte vidět svět takový, jaký je. Dítě zajímá skutečnost, realita, což se zrcadlí i v 

jeho zájmech, tvorbě a činnostech, kdy děti upřednostňují encyklopedie, historické romány 

nebo knihy o technice (Langmaier, Krejčířová, 2006). To potvrzuje i M. Vágnerová, která vy-

chází z Piageta, když popisuje myšlení žáka prvního stupně základní školy jako vázaného na 

logiku a respektující vlastnosti poznávané reality (Vágnerová, 2014). 

Dítě zraje jak mentálně, tak i po fyzické stránce. Tělesnému vývoji se budu ještě v práci 

konkrétně věnovat, avšak zde mohu stručně uvést, že dítěti mladšího školního věku se vý-

znamně zlepšuje hrubá i jemná motorika, svalová síla a celková koordinace těla. J. Langmeier 
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a D. Krejčířová spolu s tímto vývojem dávají do souvislosti větší zájem o koníčky a pohybové 

aktivity (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Na dítě začíná významněji působit svět práce. Stále více se věnuje činnostem ne jen pro 

radost, ale i pro povinnost. Musí se déle koncentrovat, překonávat nechuť a dokončovat úkoly. 

Buduje v sobě zodpovědnost. I přes tuto skutečnost je pro něj však stále důležitý svět hry. Hra 

je zdravá pro psychický vývoj dítěte a měl by pro ni být vytvořen vedle povinností prostor. J. 

Langmeier a D. Krejčířová upozorňují, že by dítě ke hře mělo dostat určitou svobodu a volnost, 

zároveň však je možné i hru využít k výchovným účelům (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Závěr této kapitoly bych ráda ukončila slovy Vágnerové, jež uvádí, že „v průběhu škol-

ního věku se dotvářejí základy dětské osobnosti, které se zásadním způsobem nezmění ani v 

další dynamičtější životní fázi, jíž je dospívání” (Vágnerová, 2014, s.365). Věřím, že právě v 

tomto věku může být jóga pro děti vhodná, jelikož sobě integruje prvky zdravého životního 

stylu, snahu o kultivaci osobnosti člověka i jednoduchých doporučení pro spokojený život a 

tato komplexnost může příznivě působit na rozvoj individuality. 
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3. Význam jógy v naší společnosti 

Dnešní doba lidem nabízí nespočet možností. Technický pokrok způsobil, že čověk 

může odcestovat na opačnou stranu Země za jeden den. Informaci z druhé polokoule je možné 

získat za zlomek vteřiny. Medicína je na dokonalejší úrovni, než byla kdykoliv předtím v his-

torii lidstva. Západní společnost se otevřela svobodě, což má řadu dopadů pozitivních (např. 

svoboda slova), ale i negativních (např. zvýšený počet rozvodů nebo potratů). Jako každá doba, 

i ta dnešní má svůj rub i líc. Za výhody dneška lidstvo platí daně, ráda bych nyní s pomocí 

odborné literatury uvedla některé případy, jež mohou negativně ovlivnit rozvoj našich dětí a 

současně nastínila, jak by nám s nimi mohla pomoci právě jóga. 

Děti jsou v dnešní době více než kdy jindy v minulosti vystaveny negativnímu působení 

technologií. Televize, reklamy, internet a počítačové hry se významně podílejí  na vytváření 

hodnot a priorit současné generace našich dětí (Hagen, Nayar, 2014). Jednou z vysokých hod-

not dnešní doby je např. adekvátní fyzický vzhled. Kult krásy a mládí na moderního člověka 

dopadá o to více, o co více se jedinec již nesrovnává jen se sousedem a obyvateli místní vesnice. 

Globalizace zapříčinila, že se člověk srovnává s hollywoodskými herci a herečkami, které 

denně pozoruje v televizi, v časopisech nebo na billboardech (Etcoff, 2002). V touze vyrovnat 

se vzhledem ideálu dnešní krásy proto často mladé dívky podléhají nemocem jako  je anorexie 

či bulimie. Ve Francii tento trend vyústil v zákonnou povinnost zveřejňovat vyretušované fotky 

modelů a modelek pouze s označením „Photographie retouché“ neboli retušovaná fotografie 

(IRozhlas, ©2017). Další zákon, který vstoupil v platnost ve francouzské legislativě, se týká 

přílišné hubenosti modelů a modelek, kteří jsou od roku 2017 povinni dodávat lékařské potvr-

zení (každých šest měsíců) o svém zdravotním stavu. Francie tak bojuje proti poruchám příjmu 

potravy a sebepodceňování (IRozhlas, ©2017). Ačkoliv se v České republice na legislativní 

úrovni tato problematika zatím neřeší, je možno říci, že české děti čelí stejnému tlaku, jako děti 

francouzské, jelikož světová média prostupují všemi demokratickými státy. 

Média tak mohou mít významný dopad  na dětské sebevědomí, které se u nich formuje. 

Děj prezentovaný médii je pro děti realitou, a pokud např. reklama prezentuje obraz „dokona-

lého dítěte“, které nejenže dobře vypadá, ale také je obklopeno krásným prostředím, oblečeno 

do módního značkového oblečení, přičemž vlastní nejnovější modely elektronických hraček, 

přirozeně vzniká u dětských diváků pocit méněcennosti (Melgosa, Posse, 2003, s. 156). 

Jógová filosofie na tento trend odpovídá neporovnáváním se, hledáním hodnoty uvnitř 

sebe sama. Neupozorňuje na to, že kamarádka má krásnější vlasy nebo že spolužák nosí znač-

kové oblečení. Jógový přístup nevytváří pocity méněcennosti, protože podle této filosofie je 

každý stějně důležitý a jedinečný.   
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Další hodně diskutovaný problém médií a také počítačových her, je prezentace násilí a 

smrti. Jak uvádí Jankovský, je paradoxní, že smrt je tolik tabuizované téma, které se lidé snaží 

potlačit a eliminovat ze svého života, ale na druhé straně stejní lidé v pohodlí obýváku se zá-

jmem sledují násilné kriminálky, ve kterých dochází k prostoduchým vraždám, ve zkratce po-

psaným jako „čím více mrtvol, tím lépe“ (Jankovský, 2003). Bandurovy studie ukázaly, že po-

zorování násilí u jiných lidí v dětech vyvolává dojem ospravedlnění pozdějšího násilí jich sa-

motných. Tím, že vidí agresi u dospělých jako vzor přijatelného chování, musí být přijatelná i 

u nich. „Je spočítáno, že v kreslených víkendových televizních pořadech pro děti   v USA dojde 

k násilnému jednání každé dvě minuty“ (Fontana, 2014, s. 298). Kabelová televize s nabídkou 

dětských kanálů Cartoon Network, Nickelodeon nebo Minimax tyto  pořady přehrává opako-

vaně přes celý týden.  

Jógová filosofie o nenásilí může naopak děti vést k úctě k přírodě, zvířatům i druhým 

lidem. Zároveň v nich tento pohled vytváří úctu k sobě sama. Tak aby si bylo vědomo, že násilí 

v jakékoliv podobě - verbální i fyzické, k ostatním nebo naopak násilí namířené proti jemu 

samotnému, není v pořádku.  

Nejen média, ale také samotní rodiče v dobrém úmyslu často na děti vytvářejí tlak. Ro-

dičovské požadavky a očekávání týkající se školního výkonu svých potomků mohou být neú-

měrné jejich schopnostem. Dosahovat neustále perfektních výsledků v dětech pak vytváří po-

city stresu (Hagen, Nayar, 2014). Většinou se tento extrém projevuje u tzv. perfekcionistických 

rodin. Děti z těchto typů rodin se nacházejí v pocitech permanentní zátěže, nátlaku podávat 

vysoké výkony a mít nejlepší výsledky, být vždy první.  Děti, na které působí neustálá tíha být 

nejlepší, prožívají stavy vyčerpanosti a úzkosti. Posléze může dojít k ochromení dětského vý-

voje a narušení jeho citového zázemí (Helus, 2010). 

Jak již bylo zmíněno, kroužek jógy nesrovnává jednoho s druhým, neupřednostňuje ani 

neodsuzuje. Jóga je o sebeobjevování, dětská jóga je navíc hravá a uvolňujcí. Dítě nepociťuje 

frustraci z prohry ani stres z toho, že se nestane vítězem. 

Opakem náročných rodičů mohou být rodiče zanedbávající. S tímto problémem se  lze 

setkat například u takzvaných ambiciózních rodin. Ambiciózní rodičové upřednostňují hodnoty 

jako je jejich kariéra, materiální standard atd. před rozvojem osobnosti jejich dětí, jež tak bývají 

citově neuspokojené a mají nenaplněné potřeby přináležitosti k domovu, potřeby jistoty a sta-

bility, vzájemné oddanosti. Rodičové tak často mohou činit i v dobrém úmyslu „zajistit dětem 

dostatek“, neuvědomují si však, že v nitrech dětí se usazují pocity nevyplněných míst. Tyto děti 

často rovněž nedokáží vyjádřit, co jim vlastně chybí (Helus, 2010).  
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Dětská jóga je o kooperaci, hravosti, vzájemné komunikaci a dotecích. Posláním lektora 

dětské jógy je být otevřený a pozorný k dětem, plně vnímavý k jejich potřebám a myšlenkám, 

kroužek dětské jógy může tudíž kompenzovat i zanedbávání v rodině. 

Problémová výchova na sebe může vázat mnoho podob a tato práce neposkytuje prostor 

pro důkladnější rozbor tohoto tématu, hlavním účelem kapitoly je stručně nastínit určité nega-

tivní jevy v naší společnosti, se kterými se dnešní děti potýkají a současně poukázat, jak dětská 

jóga může kompenzovat zmíněné nedostatky a nešvary. 
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4. Současný stav poznání vlivu jógy na děti  

Výzkumy na téma vlivu jógy na děti jsou převážně zahraniční a jedná se o randomizo-

vané studie.  

4.1. Účinky jógy na hladinu kortizolu a chování žáků na základní škole 

B. Butzer přišla s výsledky pozitivního vlivu jógy a mindfulness na děti mladšího škol-

ního věku, když po dobu 10 týdnů zkoumala dvě třídy 1. stupně základní školy. Studie se za-

měřovala na hodnoty hormonu kortizolu ve slinách. Hormon kortizol se uvolňuje z nadledvinek 

působením stresu. Ačkoliv se jedná o životně důležitý hormon, jeho chronické zvýšení v těle 

má škodlivé dopady na naše fyzické i mentální zdraví.  

Lekce trvající 30 minut probíhaly každý týden během vyučování a byly vedené kvalifi-

kovaným lektorem jógy se specializací na dětskou jógu. Lekce jógy začínala úvodním vstupem 

(2 minuty), následovala krátká diskuze na jógová témata z oblasti (jógová etika, sebeřízení, 

péče o tělo a mysl). Lekce pokračovala dechovými technikami (3 minuty), fyzickým cvičením 

a praktikováním pozic (15 minut), a byla zakončena závěrečnou relaxací a meditací (5 minut). 

Děti cvičily přímo ve třídě u lavic. Důraz byl kladen na pozornost ke svému tělu a 

úpravu pozic podle svých tělesných možností. Závěrečná relaxace se skládala z vedené vizua-

lizace, krátkého zpěvu a hlubokého prodýchání. Relaxace probíhala v lavici - Děti měly polo-

žené hlavy na deskách pracovních stolů. Žákům byly následně odebírány vzorky slin, ve kte-

rých se zkoumala hladina zmiňovaného hormonu.  

Výzkumné šetření probíhalo i u učitelů oněch žáků. Ti dostali dotazník v prvním týdnu 

a poté stejný dotazník v 10. týdnu šetření. Otázky se týkaly pozorovaného chování dětí a zahr-

novaly následující oblasti: sebeovládání, sebedůvěru, kreativitu, pozornost a koncentraci, vůli 

(dokončovat úkoly), školní prospěch, kreativitu, dále schopnost zvládání stresu a úzkosti a cel-

kové naladění žáků.  

Studie ukázala významné snížení hladiny kortizolu u žáků druhé třídy během celého 

výzkumu. Hladina kortizolu žáků třetí třídy zůstala nezměněna. Zajímavé je, že k podobným 

výsledkům došlo i u vyhodnocení dotazníků pro učitele. Zatímco učitel žáků třetí třídy zazna-

menal malé nebo žádné změny co se týče chování u dětí, učitel žáků druhé třídy zaznamenal 

výrazné zlepšení ve všech zkoumaných oblastech. Závěr výzkumu shrnuje, že jóga ve škole 

může mít příznivé účinky jak na chování žáků tak na práci se stresem (Butzer, 2015). 
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4.2. Vliv mindfulness a jógy na kvalitu života žáků a učitelů 

Tým výzkumníků vyhodnocoval vliv jógových aktivit na děti a učitele třetí třídy zá-

kladní školy, kteří vykazovaly známky úzkosti. Šetření probíhalo po dobu osmi týdnů a  účast-

nilo se jej celkem 52 studentů, z nichž 20 žáků po tuto dobu praktikovali jógu a mindfulness a 

32 žáků, kteří se těmto aktivitám nevěnovali. Všechny tyto děti a jejich učitelé byli na začátku 

šetření požádáni k vyplnění dotazníku se základními demografickými otázkami, zkušenostmi 

s jógou a postojů k józe a mindfulness. Otázky zahrnovaly také subjektivní pocity žáků co do 

kvality jejich života.  

Lekce jógy probíhaly v prázdné třídě, každá trvala 40 minut a jednalo se celkem o 10 

setkání, složených z dechových cvičení, vedené relaxace a série jógových pozic přizpůsobe-

ných žákům třetí třídy.  

Při výzkumu byla použita testová baterie, která shromažďuje data pomocí škálování. 

Respondenti tak měli na výběr z pěti možných odpovědí od „velmi nesouhlasím“ až po „velmi 

souhlasím“. Data byla sesbírána na třikrát. Poprvé před samotným šetřením, podruhé v půli 

šetření a potřetí v závěru šetření.  

V porovnání s necvičícími respondenty uvedli žáci, kteří jógu praktikovali, značné zlep-

šení kvality jejich života po stránce psychosociální a emocionální. Podobně i učitelé žáků vy-

hodnotili jógu jako pozitivní aktivitu pro zlepšení kvality života. Toto zlepšení podle autorů 

výzkumu může reflektovat i zmírnění příznaků stresu a úzkosti žáků. Závěr studie uvádí jógu 

jako přínosnou aktivitu pro psychiku žáků třetí třídy základní školy, kteří vykazují pozitivní 

symptomy stresu a úzkosti (Bazzano, Anderson, Hylton, Gustat, 2018). 

 

4.3. Test „Londýnská věž“  

Studie se účastnilo 20 dívek ve věku 10-13 let, které byly rozděleny do dvou skupin po 

10 dívkách. První skupina dívek praktikovala jógu (zahrnující fyzické cvičení, relaxaci a men-

tální techniky), a to každý den v týdnu po dobu 75 minut. Druhá skupina dívek dostala za úkol 

věnovat se po stejnou dobu a ve stejném rozsahu klasickému cvičení a pohybu, bez relaxace a 

mentálních technik. Vyhodnocení se uskutečňovalo prostřednictvím testu tzv. Londýnská věž 

(Tower of London test), který spočívá v umísťování barevných korálků do cílového místa. Hod-

nocen byl přípravný čas, výkonnostní čas a počet správných / špatných pokusů. Studie ukázala, 

že dívkám, které praktikovaly jógu, se výrazně zlepšil výkonnostní čas. Jóga tedy pozitivně 
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ovlivnila jejich kognitivní schopnosti, konkrétně pozornost a bdělost. Test také ukázal, že pra-

videlná praxe meditace u dívek zlepšila schopnost plánovat, protože má pozitivní vliv na funkci 

čelního mozkového laloku (Manjunath, Telles, 2001). 

 

4.4. Sahaja jóga a meditace jako program pro rodinnou terapii u dětí se syn-

dromem ADHD 

Australská studie zkoumající vliv jógy a meditace na děti se syndromem ADHD vznikla 

jakožto reakce na problém neustále se zvyšujícího užívání léků u dětí trpících syndromem 

ADHD v Austrálii. Léky, které děti užívaly, sice zmírňovaly projevy tohoto onemocnění, měly 

však řadu vedlejších účinků (např. riziko závislosti). V čele výzkumu stála profesorka a odbor-

nice na dětský vývoj, Linda J. Harrison, australský přední odborník na syndrom ADHD a uzná-

vaný psychiatr Ramesh Manocha a profesorka Katya Rubia. Tým výzkumníků zkoumal vliv 

Sahaja jógy a meditace na dětské pacienty se syndromem ADHD a jejich rodiče.  

Sahaja jóga se řadí k tradičním cestám jógy a její představitelkou je Mataji Shri Nirmala 

Devi (Coney, 1999). Výzkum trvající šest týdnů zahrnoval setkání na klinice (dvakrát do týdne) 

i pravidelnou praxi meditace doma. Sběr dat probíhal prostřednictvím dotazníků a rozhovorů. 

Doktor Manocha zároveň kladl důraz na rozlišení relaxace a meditace, přičemž sám zkoumal 

právě meditaci. Pro význam slova meditace odkazuje na autorku Sahaja jógy, Shri Nirmalu 

Devi. Ta popisuje meditaci jako stav „ticha mysli“, omezení toku myšlenek, nenásilné pozor-

nosti na přítomný okamžik a „vědomého bytí“ (Srivastava, 1977).  

Šetření předcházelo školení o postupu meditace. Klinická setkání se uskutečňovala 

v prostorách nemocnice dvakrát do týdne po dobu 5-15 minut. Na každé tři děti připadl jeden 

instruktor, který meditaci vedl. Poslední dva týdny se meditací účastnili i rodiče dětí. Rodičům 

byl zadán pokyn přidat kratší pravidelnou praxi meditace doma, přičemž si měli  vždy po me-

ditaci vést poznámky do diáře.  

Sběr dat probíhal prostřednictvím škálovacích dotazníků určených rodičům. Dotazníky 

zahrnovaly otázky vztahující se k tomu, zdali rodiče během výzkumu pozorovali změny u svých 

dětí, popř. které a ve kterých oblastech (emoce, sebevědomí, pozornost a spánek), zdali došlo 

ke snížení množství užívaných léků u dětí či zdali se zlepšilo jejich chování. Dalším nástrojem 

sběru dat byly zprávy dětí týkající se jejich sebedůvěry  a sebevědomí. Posledním nástrojem 

sběru dat  byl rozhovor s rodiči a dětmi ohledně jejich pocitů ze samotného výzkumu.  

Závěr výzkumu ukázal, že meditace působila tlumivě na pocity úzkosti dětí a přinášela 

dětem pocity klidu. U dětí se zlepšilo sebevědomí, jejich sociální schopnosti a zapojení. Mimo 
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to vyšlo najevo, že pravidelná meditace snížila počet konfliktních situací ve vztazích mezi ro-

diči a dětmi. Děti se cítily více koncentrované ve škole, upravil se jejich spánek. U mnohých 

dětí také došlo ke snížení léků, šest účastníků dokonce vysadilo léky úplně (Harrison, 2004).  
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5. Osobnosti dětské jógy v České republice 

Jednou z nejznámějších osobností jógy pro děti v České republice je Hana Luhanová, 

autorka systému Lali jóga, řady knih (Lali cvičí jógu; Jak se zdraví sluníčko; Jóga, nebe, ráj) 

a jógových karet pro děti. Na internetovém portále www.jogasdetmi.cz provozuje e-shop s 

ručně a lokálně vyráběnými pomůckami, oblečením a doplňky pro jógu s dětmi. Luhanová také 

pravidelně přispívá svými články do českých jógových magazínů a na webové portály.  

Hana Luhanová společně s Olgou Tajovskou založily „Českou asociaci dětské jógy“ 

(ČADJ), jejichž internetové stránky nabízejí vzdělávací kurzy a semináře pro veřejnost, lektory 

i budoucí lektory dětské jógy (například seminář Jóga pro děti s vadným držením těla, Metodika 

cvičení dětské jógy atp.). Jedná se o obecně prospěšnou společnost, jež si jako cíl vytyčila „při-

blížit jógu hravou formou široké veřejnosti, vzdělávat cvičitele, spolupracovat s odborníky 

z různých oblastí, sdružovat učitele dětské jógy a vytvářet informační síť pro odbornou i laickou 

veřejnost“ (Česká asociace dětské jógy, ©2018). 

O dětské józe píše i přední český psychiatr a emeritní primář MUDr. Karel Nešpor, 

který vydal knihu Jóga pro děti: relaxace, příběhy, cvičení. Jako další z jeho děl je možno 

jmenovat např. Jóga pro děti ve věku pět až deset let aneb Hrajeme si, cvičíme a povídáme 

pohádky, ze které tato práce čerpá mnohé informace. V současnosti se Nešpor zabývá tzv. Jó-

gou smíchu, což také vedlo k vydání jeho nejnovější knihy Léčivá moc smíchu: smích a zdraví, 

smích a vztahy, smích a práce, smích a výchova. Tento významný český doktor také vytvořil 

Metodika prevence ve školním prostředí z roku 2003, ve kterém jsou zařazena relaxační a tě-

lesná jógová cvičení jakožto jeden z peer programů (Nešpor, 2003). 

Děti si mohou jógu zacvičit i v pohodlí domova s lektorkou Alžbětou Vaculčiakovou, 

která vede své pravidelné lekce v pořadu České televize – Déčku. Díly si lze přehrát i na inter-

netu, kde v popisu zve malé diváky do světa kouzelné jógy – proměňování se do zvířat, rostlin 

a věcí a poznávání svého těla (Česká televize, ©2019). V samotných dílech cvičí s dětmi uvnitř 

i venku v přírodě v doprovodu básniček a povídek. 

Dalšími českými  propagátory dětské jógy jsou např. Monika Nikodémová, která na-

psala knihu Jóga ve školce, vydanou nakladatelstvím Portál. Autorka v knize uvádí soubor po-

hybových her, rozvíjejících koordinaci pohybu a dechu, jemnou motoriku, rovnováhu nebo 

správné držení těla. Zabývá se zde i metodami zklidnění a relaxace (Nikodémová, 2014). Pu-

blikační činnosti v této oblasti se dále věnuje Anna Dvořáková, která napsala knihu Hravá jóga 

pro děti, vydanou nakladatelstvím Grada. Jógové cviky, které autorka nabízí, jsou přizpůsobeny 

dětskému projevu a vnímání, zlepšují u dětí pružnost, stabilitu, rovnováhu, zklidnění a dýchání 

(Dvořáková, 2016). Publikací na tomto poli je i publikace Jógátky, od autorky Barbory Hu. 
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Kniha je prezentována jako pohádky na motivy eticko-morálního základu jógy a je určena ro-

dičům a dětem, kteří se chtějí na chvilku zastavit a zklidnit. Obsahuje mimoto i návody na 

provádění ásan, koncentrace, relaxace nebo dětské meditace. Vydalo nakladatelství Fragment 

(Hu, 2016). 
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6. Jóga jako alternativní možnost tělesných aktivit 

Jóga představuje vhodnou alternativu k západním sportovním aktivitám pro děti. Svým 

přístupem další sportovní aktivity doplňuje a rozšiřuje. Následující prvky odlišují jógu od zá-

padních sportovních aktivit. 

Jóga zahrnuje fyzické pozice (ásany), dechové techniky (pránájámu), a meditaci 

(dhyanu). Během lekcí se pracuje také s koncentrací (pratjáhárou). Jedná se tedy o velmi kom-

plexní disciplínu, která v sobě obsahuje tělesné, dechové i mentální techniky.  

Člověk často žije v myšlenkách na záležitosti minulé nebo budoucí, a to i v době pova-

žované za odpočinkovou. Stává se, že lidská mysl běhá po povinnostech a člověk ani nezazna-

mená  přítomný okamžik. Jógová škola učí vnímat tady a teď. Tento prožitek přítomnosti je 

zprostředkovaný především pozorností k dechu. 

Většina sportovních aktivit zahrnuje rychlé a prudké pohyby. Naproti tomu jóga nezná 

spěch. Pomalost pohybů je základem pro účinnost jógy (Lysebeth, 1998). Jógově cvičit zna-

mená provádět pohyby pod vědomou kontrolou. Tento princip pomáhá předcházet fyzickým 

zraněním. Jóga učí vědomě se pohybovat i dýchat (Nešpor, 1998). 

Prudké pohyby jiných sportovních aktivit pomáhají vyvinout pevný skeletní a musku-

lární základ těla, ale také mohou vyústit v přetížení těla, únavu a tenzi (Iyengar, 2001). Pozor-

nost ke svému tělu a dechu chrání jedince před tím, aby si ublížil. Pozice jsou zaujímány nená-

silně, pozvolna a vědomě.  Podle Nešpora jdou jóga a ostatní druhy sportů výborně dohromady, 

přičemž jóga západní sporty doplňuje o nové prvky (Nešpor, 1998). 

Jedním z nejznámějších atributů, kterými se jóga odlišuje od jiných fyzických a spor-

tovních aktivit, je nesoutěživost. Během lekcí jógy není nikdo první, druhý nebo poslední. Není 

vítěze ani poraženého. Tento přístup může být odlehčením pro děti, u kterých je vyvíjen tlak na 

výkon. Čas strávený jógou se pro tyto děti stává časem úlevným, stejně jako pro děti slabší 

tělesné zdatnosti, které často zakoušejí pocit „být poslední“. Propagátorka dětské jógy u nás, 

Hana Luhanová, doporučuje, že pokud děti chtějí soutěžit, lze je nechat soutěžit se sebou sa-

mým. Být lepší než ten druhý však do jógy nepatří (Česká asociace jógy, ©2019). Tento názor 

sdílejí i další autoři, např. Steward a Phillips píší, že dítě při józe zažívá pocity úspěchu přede-

vším ze svého vlastního pokroku a z toho, že překonává sebe samo (Steward, Phillips, 1992). 
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6.1. Podmínky pro jógové cvičení 

Pro cvičení jógy existuje několik doporučení, vesměs shodných se zásadami ostatních 

druhů sportovních aktivit. Co se oděvu týče, doporučuje se pohodlné, nejlépe bavlněné oble-

čení, které nijak neomezuje v pohybu (Nešpor, 1998). Je vhodné sundat si náušnice, náramky, 

hodinky, prstýnky a jiné přívěsky. Na relaxační a meditativní část lekce je příjemné obout si 

ponožky a tepleji se přiobléknout. Proti oslabení imunitního systému je možno použít i deku, a 

to zejména po praktikování jógy, kdy dítě leží v závěrečné relaxaci. Naopak během praktiko-

vání ásan a při dynamičtější části se cvičí naboso (Steward, Phillips, 1992). Pro cvičení jógy 

není potřeba žádných zvláštních pomůcek, většinou postačí jógová podložka. V současnosti se 

nicméně staly velmi oblíbenými doplňky např. popruhy, cihličky, bolstery nebo aromatické 

meditační polštářky na oči. Nešpor uvádí, že používání pomůcek při józe s dětmi se meze ne-

kladou. Využít lze různé hračky, plyšáky, tabuli i hudební nástroje. Lektor může pro lekci vy-

užít např. omalovánky, školní děti si mohou vést deník atp. (Nešpor, 1998). 

Cvičení by mělo probíhat alespoň hodinu po větším jídle. Je dobré se vyhnout velkému 

množství slazených nápojů. Pro děti pak není problém dát si před lekcí malé občerstvení (Dvo-

řáková, 2016). Některé zdroje však uvádějí, že platí i pro děti mladšího školního věku doporu-

čení cvičit jógu na lačno, tedy nejméně dvě hodiny po jídle (Nešpor, 1998). 

Nedoporučuje se cvičit při nemoci nebo bezprostředně po ní. Na překážku může být i 

rýma, která dítě omezuje během dechových technik. V případě úrazu je třeba zvážit, které cviky 

dítě zvládne, a kterým je lepší se vyhnout. Nicméně i děti se zraněním mají velkou touhu po 

pohybu a ten jim nemusí být odepřen, pokud to nebude v rozporu s léčbou (Dvořáková, 2016). 

Nešpor podává výčet konkrétních nemocí a přínos jógy v tomto ohledu. Pokud podle něj má 

dítě zvýšenou teplotu nebo chřipku, je možné mu například přečíst pohádku s morálním posel-

stvím nebo s ním zkoušet jemně nacvičovat jógový dech (Nešpor, 1998). 

Během samotné praxe ásan mají děti často sklony k tomu, aby jejich pozice vypadala 

co nejlépe. Nešpor upozorňuje, že estetika pozice není záměrem jógového cvičení a jógová 

praxe by se neměla proměnit ve snahu o co nejkrásnější ásanu. Pozice jsou zaujímány z důvodu, 

že přinášejí zdraví pro tělo (Nešpor, 1998).  

Místnost pro praktikování jógy by měla být čistá, dobře větraná, bezprašná a bez hmyzu. 

Mělo by se dbát na odstranění ostrých hran a zabezpečení prostoru pro volný pohyb dětí. Tep-

lota má být příjemná, a to zejména během relaxační části hodiny. V teplých měsících a v pří-

padě čistého vnějšího prostředí lze cvičit venku. Pravidelnost a struktura dětem prospívá a proto 

je vhodné cvičit pravidelně v podobný čas a obvyklém místě (Nešpor, 1998).  
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Jak již bylo naznačeno dříve, jógová výchova zahrnuje i oblast stravování. Při jídle se 

klade důraz na dostatek času pro pečlivé rozžvýkání potravy. Strava by měla odpovídat 

potřebám dětského organismu. Není vhodný nadbytek sladkostí a živočišných tuků. Doporu-

čuje se dostatek vlákniny. Pro děti platí podobné stravovací návyky jako pro dospělé (Nešpor, 

1998). Lysebeth v tomto ohledu zmiňuje tři stravovací zlozvyky, které si lidé v západní civili-

zaci často pěstují: 1. jíst příliš rychle (nedostatečně rozžvýkané potraviny se stávají zátěží pro 

žaludek i střeva), 2. jíst příliš horká či studená jídla, 3. v příliš velkém množství. Při tomto 

způsobu stravování se podle autora ztrácí mnohé pozitivní účinky i jinak zdravých pokrmů 

(Lysebeth, 1998). Pro cvičení jógy není nutné vyloučit ze svého jídelníčku maso (Lysebeth, 

1998). To platí podle autora pro dospělé i pro děti. Někteří autoři (B. K. S. Iyengar, 2007) 

naopak považují za nezbytné, aby se dospělý, praktikující jógu, vzdal masa. Nesetkala jsem 

však s žádnou publikací, ve které by tento požadavek byl kladen i na děti. 

 

6.2. Specifika jógy pro děti mladšího školního věku 

Filosofie jógy je pouze jedna, stejná u dětské jógy i u klasické jógy pro dospělé. Co ale 

odlišuje tyto dva typy jógy, je skladba a náplň hodiny. Luhanová uvádí, že dětská jóga je více 

dramatická a hravá. Využívají se při ní písničky, příběhy, napodobování různých zvířat (Luha-

nová, 2015). Lektoři během jógy pracují s obrázky, pastelkami, kartami apod. Pro děti mladšího 

školního věku je možné využít takzvanou dětskou abecedu.  

Jóga pro děti se liší od jógy pro dospělé co do obsahu. Cíle dětské jógy jsou však ob-

dobné některým cílům jógy pro dospělé. Ve zkratce je lze shrnout do pěti bodů: 

1. Přinášet radost z pohybu (Luhanová, 2015). 

2. Naučit se odpočívat (Luhanová, 2015). 

3. Poznat lépe své tělo (Steward, Phillips, 1992). 

4. Cítit se dobře ve svém těle (Khalsa, K. S., 1998). 

5. Cvičit tak, aby to člověku prospívalo po stránce tělesné i duševní (Nešpor., 1998).  
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7. Požadavky jógy pro děti 

Jóga ve svém původním znění byla určena dospělým mužům. Za dobu své existence 

však prošla vývojem. Dnes je jóga velmi různorodá a pestrá. Dětská jóga je jednou z jejich va-

riant. V pedagogickém ohledu lze dětskou jógu vnímat jako druh výchovy ve volném čase. 

Jedná se rovněž o aktivitu s tradicí, která má své zásady. Dále pokračuje výčet požadavků, které 

by měla splňovat lekce jógy pro děti.  

7.1. Dobrovolnost 

Aby jóga děti bavila, musí být praktikována především dobrovolně. Jedná se o 

mimoškolní aktivitu a spadá do oblasti výchovy mimo vyučování. Problematika dobrovolnosti 

nese pro lektora na jednu stranu požadavek dítě nenutit do aktivity, na druhou stranu závazek 

vytvořit aktivitu pro dítě natolik zajímavou, aby mělo zájem se jí účastnit. Lektor podává dětem 

takovou nabídku, která reaguje na jejich přání, potřeby, zájmy a schopnosti.  Předpoklad dob-

rovolnosti může být tak pro lektora velkou výzvou (Pávková, 2014). Nenucení do aktivit se 

zároveň nerovná úplné volnosti. Důležité je děti vést, ukazovat jim směr. Je možné, že dítě, 

které se nechce v určitý okamžik účastnit hry, je jen unavené nebo na sebe chce upozornit. 

Důvodů může být více (Dvořáková,  2016). Může se stát, že lekce dítě dlouhodobě nebaví, 

protože tíhne k jiným typům aktivit. Zároveň je třeba zpozornit, pokud lekce nebaví většinu 

dětí. V tom případě je dobré přehodnotit nabídku činností. 

7.2. Přiměřená délka trvání pozic 

Pro udržení zájmu a pozornosti dětí není vhodné nechávat je v pozicích příliš dlouho 

(Mahéšverananda, 2014). Zde spatřuji znatelný rozdíl od jógy pro dospělé, kde pozice může 

být zaujímána i na několik minut. Je velmi pravděpodobné, že pokud by byla stejná délka setr-

vání vyžadována i po dětech mladšího školního věku, ztratily by zájem. Krátké trvání pozic lze 

vykompenzovat např. opakováním nebo přidáváním dalších pozic. Je vhodné přihlédnout k 

věku, pokročilosti, popřípadě individuálním potřebám dětí a z toho vycházet (Dvořáková, 

2016). Tento názor zastávají i další autoři (Nešpor, 1998, Mahéšverananda, 2014). Nejdůleži-

tější je vždy však přihlížet k individuálním dispozicím a potřebám dětí (Khalsa, K. S., 1998).  

Dítě může pozici kdykoliv přerušit nebo ukončit, je-li mu nepříjemná, nepohodlná nebo 

bolestivá. Opakuje-li se pozice na druhou polovinu těla, děti by se měly snažit zaujmout obě 

strany na stejně dlouhou dobu. Pro lektora je důležité být si vědom, že dětská jóga není totéž 
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jako jóga pro dospělé. Některým pozicím, jako je např. stoj na hlavě a další pokročilé ásany by 

se děti proto měly vyhnout (Steward, Phillips, 1992). 

7.3. Relaxace jako součást lekce 

V návaznosti na krátkou dobu trvání pozic se doporučuje i kratší relaxace. Některé 

zdroje uvádějí relaxaci přibližně 15 vteřin. Pro relaxaci doporučují podložit dítě dekou nebo 

měkkým koberečkem. Zavření očí pomůže dítěti zbystřit ostatní smysly, a tudíž intenzivněji 

procítit vůně, pozorněji se zaposlouchat do příběhu nebo se lépe naladit na své tělo a uvolnit 

jednotlivé svaly. Děti si k relaxaci mohou vzít například i své oblíbené plyšáky (Khalsa, K. S, 

1998). 

Dvořáková podotýká, že délka relaxace je podmíněná řadě faktorů: věku, charakteru a 

únavě dítěte, denní době a také například předchozí a následující aktivitě. Velmi živým dětem 

přispívá ke zklidnění aktivní pobyt venku, i tak autorka doporučuje doplnit cvičení relaxací, 

která vede k rychlejší regeneraci organismu a zároveň přispívá ke schopnosti dětí lépe čelit 

stresovým situacím. Jako další přínos zmiňuje navození atmosféry důvěry a porozumění mezi 

dospělým a dítětem (Dvořáková, 2016). 

7.4. Nastavení pozic 

Pozice by pro děti měly být pohodlné. Považuje se za samozřejmost nenutit je do ničeho, 

co by mohlo bolet nebo být nepříjemné. Pokrok v praxi jednotlivce se odvíjí od jeho individu-

álního tempa. Každé tělo je jedinečné.  Při józe to znamená, že někteří lidé jsou přirozeně fle-

xibilnější a pokročilých pozic dosáhnou snadněji, jiným může trvat delší dobu, než se pro ně 

stejná pozice stane dostupná. Tělo samo nejlépe naznačí, kde jsou jeho hranice. Jakmile se 

k nim člověk přiblíží, nepřekračuje je, aby si neublížil. Tento fakt se považuje za jeden z dů-

vodů, proč se jedinec při józe učí svému tělu naslouchat (Eklund, 2017). Děti by se obecně 

měly vyvarovat extrémním záklonům. Naopak předklon by neměl dosahovat pod úroveň pánve, 

má-li dítě problémy s páteří. Názvy pozic je vhodné používat v češtině, aby byly pozice žákům 

bližší a srozumitelnější (Nešpor, 2003). 
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8. Osobnost lektora dětské jógy 

Lektor jógy je ve své podstatě pedagogem volného času a měl by disponovat určitými 

vlastnostmi, neboť svým chováním a přístupem na děti působí a ovlivňuje je. Pávková považuje 

kladné vztahy mezi vychovatelem a vychovávaným (zde mezi lektorem jógy a dítětem) za pod-

mínku úspěšného vedení. Jedním ze znaků pozitivních vztahů je důvěra, kterou k sobě oba sub-

jekty chovají. Lektor by pro děti měl sloužit jako vzor k napodobování jak dovednostmi a vě-

domostmi, tak i způsoby chování a povahovými vlastnostmi (Pávková, 2014). Proto je ne-

zbytné, aby lektor souzněl nejen s fyzickou částí jógy, ale i s jeho etickým posláním. Nedůvěra, 

strach, obavy nebo dokonce nenávist dlouhodobě narušují vztahy a ohrožují správný vývoj dětí.  

Podle Pávkové lze rozčlenit žádoucí znaky osobnosti pedagoga volného času do tří sku-

pin. První skupina obsahuje obecné charakteristiky osobnosti v celé její struktuře. Jedná se o 

odpovídající fyzické schopnosti a zdravotní stav, úpravu zevnějšku a psychické procesy na 

dobré úrovni (poznávací procesy, motivace pro povolání, dobrá úroveň pozornosti, citlivost a 

citová vyrovnanost, žádoucí a kladné charakterové rysy aj.). Druhou skupinou jsou vlastnosti 

nezbytné pro výkon povolání – pozitivní vztah k dětem, komunikativnost, empatie, zdravá míra 

dominantnosti (přirozená autorita a schopnost získat si zájem dětí o nabízené činnosti). Třetí 

skupina se týká zejména vychovatelů a pedagogů volného času a vychází z podmínek výchovy 

ve volném čase. Autorka mluví o schopnosti přizpůsobit se proměnlivým i neočekávaným pod-

mínkám a situacím, aktivitu v prosazování názorů vůči dětem a dalším osobám, tvořivost a 

kreativitu, umění pracovat formou hry a hravost, smysl pro humor, znalost věkových zvláštností 

a orientaci v oboru specializace, psychickou odolnost, asertivitu a tak dále (Pávková, 2014). 

Podobně autorka Lali jógy, Hana Luhanová, doporučuje budoucím lektorům dětské jógy, aby 

ji sami praktikovali, objevovali a hráli si s ní. Jako podstatné uvádí zůstat otevřený a přijímající, 

pokusit se objevit jógu z pohledu dětské hravosti a zvídavosti. Upozorňuje na to, že dospělý 

jedinec se rovněž neustále učí, zkouší nové věci a „testuje“ je na dětech i jiných dospělých 

(Luhanová, 2018). 

Tyto požadavky je nutno vnímat jako určité ideální vlastnosti, ke kterým by vychovatelé 

volného času měli směřovat, ačkoliv je zřejmé a přirozené, že není pedagoga, který by dispo-

noval všemi vlastnostmi současně. Předpokladem pro jejich dosahování je sebereflexe a trvalá 

práce na sobě sama (Pávková, 2014).  
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9. Možnosti využití jógy  

Praktikování jógy lze provozovat jak v institucích k tomu přímo určených, tak přímo 

doma jako součást společně stráveného času s vlastními dětmi. Tyto dvě kategorie lze dále roz-

vést následovně. 

 

9.1. Jóga jako výchova ve volném čase 

Výchovu ve volném čase lze chápat jako působení na jedince různého věku, které je 

nenásilné, citlivé a dobrovolné. Neobejde se bez umění cílevědomosti a motivace. Jak uvádí 

Pávková, tomuto pojmu je blízký pojem výchova mimo vyučování, která se již vztahuje na 

určitou věkovou kategorii (žáky základních a středních škol) a nezahrnuje pouze dobrovolné 

činnosti. Zde se již zařazuje i plnění studijních povinností. Výchovu ve volném čase zajišťuje 

nějaká organizace nebo instituce (Pávková, 2014). Lekce jógy pro děti se z pedagogického hle-

diska tedy řadí jak do výchovy ve volném čase, tak do výchovy mimo vyučování. Kroužky jógy 

se objevují v nabídce řady institucí věnujících se volnému času dětí. Jedná se většinou o nestátní 

zařízení, jógová studia apod. Jógu mohou využívat i školní zařízení. Pávková např. uvádí výčet 

činností, které mohou probíhat ve školní družině, přičemž mezi činnosti řadí i relaxační cvičení, 

poslech hudby nebo předčítání (Pávková, 2014). Ve školním klubu je také prostor pro jógové 

aktivity, pokud patří mezi koníčky dětí. Jak píše Pávková, nabídka školního klubu vychází pře-

devším z přání a potřeb  účastníků a také z možností personálního a materiálního zajištění za-

řízení (Pávková, 2014). Jógu jako možnost volnočasové aktivity nabízejí i střediska volného 

času a dokonce se v posledních letech objevují i letní tábory s jógovou tématikou. Prostory pro 

volný čas, tudíž i pro jógu nabízejí i ubytovací zařízení jako jsou domovy mládeže a internáty.  

Školská zařízení pro ústavní výchovu nabízejí volnočasovou činnost pro děti jak podle 

zájmů dětí, tak i podle toho, co je blízké vychovatelům. Často právě vychovatelé inspirují děti, 

které přicházejí do zařízení bez zájmů a koníčků, a otevírají jim možnosti vyzkoušet si nové 

věci. A právě ten zájem, ve kterém sám vychovatel vyniká a který je mu hluboce blízký, dokáže 

dětem nejlépe předat. Tak lze v dětech probudit opravdový entuziasmus a chuť kvalitně trávit 

volný čas. 

Mezi výchovně vzdělávací činnosti v době mimo vyučování patří činnosti odpočinkové 

a rekreační, činnosti zájmové, činnosti veřejně prospěšné, příprava žáků na vyučování a čin-

nosti sebeobslužné (Pávková, 2014). Jóga v sobě zahrnuje jak činnosti jak rekreační (pohybové 

aktivity, hry se zpěvem, činnosti spojené s ochranou životního prostředí...), tak odpočinkové 



 

30 

(klid na podložce, četba, poslech hudby...) . Především se však jedná o činnost zájmovou. Páv-

ková se o zájmových činnostech zmiňuje jako o aktivitách s výsadním postavením. „Lze je chá-

pat jako cílevědomé probouzení, uspokojování a rozvíjení zájmů a zároveň i schopností. V prů-

běhu zájmových činností dochází také k uspokojování významných potřeb, např. potřeby po-

znávání, seberealizace, příslušnosti k sociální skupině, sociálních kontaktů, potřeby pohybu 

atd.“ (Pávková, 2014, s. 64). Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost člověka ve všech složkách a 

poskytují příležitost k neformálnímu vzdělávání (Pávková, 2014).  

Zájmy lze dále dělit na základě termínů aktivní / pasivní, resp. receptivní. Lekce jógy 

dle těchto kritérií patří do zájmů aktivních, i když během lekce se uplatňuje i receptivní složka. 

Mezi aktivní části patří zejména dechové techniky, tělesné pozice (ásany), hravé činnosti (kres-

lení, manuální apod.), ale i nácvik uvolňování svalů. Jako receptivní součást lze považovat re-

laxaci, naslouchání příběhům nebo vnímání hudby. Z hlediska obsahu je jóga zájmovou čin-

ností tělovýchovnou (jógové pozice, nácvik svalového napětí a uvolnění ... ) a estetickovýchov-

nou (hudební, literární, výtvarný obsah lekcí). 

 

9.2. Jóga jako společně strávený čas dětí s rodiči 

S nástupem dítěte do školy se v rodině mnoho věcí mění. Zatímco v předškolním věku 

dítě nemělo takřka žádné povinnosti, nastává mu nyní období, kdy jsou na něj kladeny poža-

davky. Dítě dostává domácí úkoly a učí se zodpovědnosti. V tomto ohledu vznikají nové zá-

vazky i pro rodiče, protože se s dítětem začínají učit, což může zabrat značnou část společně 

stráveného času. Jóga v tomto případě může být příjemným osvěžením a kompenzací  pro dobu 

vyplněnou povinnostmi. Jedná se o čas strávený hrou, vzájemnými doteky a  poznáváním sebe 

sama i toho druhého. Jóga s dětmi doma podporuje rozvoj zdravých vztahů mezi dospělými a 

dětmi. 

Jógu je možné využít i jako příležitost, jak kvalitně strávit čas doma s rodinou. Jóga 

s dětmi doma má společné i odlišné znaky od jógy vedené v instituci kvalifikovaným lektorem. 

Co se času týče, podle autorky Lali jógy, Hany Luhanové je doma vhodné jógu cvičit nejlépe 

každý den kratší dobu (10 - 15 minut). Zároveň však uvádí, že jedna hodina týdně je lepší, než 

nic. Luhanová doporučuje si z jógového cvičení udělat určitý rituál, přičemž zdůrazňuje, že 

večerní jóga může být využita v podobě relaxačních a dechových technik jako příprava na spá-

nek. Při společné relaxaci s dětmi je podle autorky důležité začít se zklidněním sebe sama. Je 

těžké dítě učit relaxaci, když sám dospělý je vystresovaný, nespokojený a v napětí. Při práci 

s dechem doporučuje autorka především zaměřit se na jemné prodloužení výdechu, které vysílá 
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našemu tělu signál k uvolnění. Během relaxace může být nápomocné zapojení smyslů dětí. Po-

kud je to dětem příjemné, mohou např. zavřít oči (zrak), zaposlouchat se do relaxační hudby 

nebo do hezkého příběhu (sluch). K vytvoření příjemné atmosféry lze provonět prostor 

aromalampou (čich), jako vizualizaci je možno využít představu různých chutí (chuť) (Luha-

nová, 2016). 

 

9.3. Umění relaxace a její význam 

Relaxace je možno představit jako dovednost, kterou mnoho lidí trénuje. Jak uvádí 

propagátor jógy v Evropě André Van Lysebeth, je to dovednost prospěšná, neboť „bez relaxace 

není skutečné jógy a není ani možný vnitřní mír, štěstí a dokonce ani zdraví“ (Lysebeth, 2003, 

s. 51). 

Kraska-Ludecke se domnívá, stres je nedílnou součástí lidských životů. Dnešní prů-

měrný člověk má dle něj všední dny naplněny termíny, povinnostmi a  bojem s časem. Na po-

čátku lidské existence se lidské životy řídily poněkud jinými pravidly než je tomu dnes. Nejdů-

ležitějším úkolem bylo zajistit domov a bezpečí pro nejbližší okruh lidí a získat potravu. 

Jakmile hrozilo nebezpečí, člověk zmobilizoval tělesné a duševní síly, svalové napětí se zvý-

šilo, zrychlil se tok dechu, stoupla hladina adrenalinu v krvi. Po překonání nebezpečí (bojem 

nebo útěkem) člověk našel místo pro odpočinek a doplnil energii. Po stavu vyčerpání měl 

možnost obnovit své síly. Oproti tomu moderní život si za líbivou a pohodlnou fasádou bezpečí, 

jistoty a dostatku vybírá svou daň. Od rána, kdy mu zazvoní budík, rychle spolyká snídani, se 

honí za povinnostmi, ze schůze na schůzi, poté nakoupit, uvařit jídlo a ani po večeři často nemá 

hotovo. Doma ho pak čeká druhá směna v podobě úklidu. Jak se tak snaží dohnat všechny své 

resty, postupně vyvstávají otázky, kam se to vlastně žene a zdali má možnost vydechnout 

(Kraska-Ludecke, 2007). Je pak pochopitelné, že milióny lidí (a dětí nevyjímaje) žijí s neustá-

lým pocitem deprese z nesplnitelného úkolu, jež nejsou schopni dokončit, a jemuž se nemohou 

vyhnout (Lysebeth, 2003). 

K uvolnění se od pocitů stresu přitom často stačí málo. Potřebného odpočinku lze 

dosáhnout činností, kterou má člověk rád a která ho baví. Nejlépe nápomocné jsou klidné a 

ritualizované, opakující se činnosti. Speciální trénink odpočinku nabízejí metody relaxace, 

které pomáhají najít nový rytmus (Kraska-Ludecke, 2007). Jóga využívá řady relaxačních tech-

nik, které jsou víceméně totožné se západními relaxačními technikami. 

K nácviku uvolnění může dobře posloužit technika tzv. Rybí relaxace, na Západě známé 

jako Jacobsonova progresivní svalová relaxace, která spočívá ve střídavém zapojení a uvolnění 
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svalů. Podle Stakeové děti při tomto typu relaxace lépe rozpoznají rozdíl mezi tělem uvolněným 

a tělem v napětí. Literatura uvádí následující pravidla, kterých je dobré se držet: 

- nácvik vnímání rozdílu mezi napětím a uvolněním. 

- uvědomění si toho, že napětí a uvolnění se vzájemně vylučují. 

- systematický nácvik kontrakce jednotlivých svalových skupin a jejich uvolnění. 

- procítění vlivu tělesné relaxace na psychické uvolnění (Stackeová, 2011, s. 77). 

Osvědčit se může i Dechová relaxace, pro kterou mohou děti zaujmout pozici vleže 

nebo i v sedě tak, aby neměly stlačené břicho. Záměrem je pozorovat svůj dech. Vnímat, jak 

proudí přes nosní dírky, a postupně prochází do břicha, hrudníku i do klíčních kostí. Děti mají 

vnímat, jak dech postupně rozpohybuje tyto části těla. Po nějaké chvíli lze zapojit opět příběh 

nebo příjemnou vizualizaci (Jucovičová, Žáčková, 2015). 
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10.  Přínosy jógy pro rozvoj dětí  

 

Odborná literatura uvádí, že jóga může být pro děti přínosná v mnoha oblastech jejich rozvoje. 

Následující podkapitoly podávají výčet hlavních benefitů. 

 

10.1.  Jóga a tělesný vývoj 

U dítěte mladšího školního věku se zdokonaluje rozvoj motorické a senzomotorické 

koordinace i manuální zručnosti. Dítě se tělesně proměňuje, s čímž souvisí i změny v ovládání 

těla. Na rozdíl od předškolního období se znatelně zlepšuje koordinace a ekonomické pohyby 

dítěte. Dítě mladšího školního věku dokáže lépe řídit své tělo, šetřit silami, jeho pohyby jsou 

přesnější. Zdokonaluje se i jeho mimika. Co se týče svalové síly, uvádí se, že „u jedenáctiletých 

chlapců jsou hodnoty naměřené dynamometrem asi dvojnásobné ve srovnání se školním začát-

kem“ (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 120). Rozdíl na začátku a na konci jednoho vývojového 

období je tedy značný. 

Tělesný vývoj mohou doprovázet i jisté sociální konsekvence. Pokud je dítě např. fy-

zicky nešikovné a neobratné, může ho to sociálně a výkonově značně znevýhodnit (Vágnerová, 

2014). To potvrzují i Langmeier a Krejčířová, kteří zmiňují, že děti tělesně slabší nebo omezo-

vané svými rodiči obvykle ztrácí zájem o pohybové aktivity a o to méně se tělesně a motoricky 

rozvíjejí. Autoři v tomto ohledu zdůrazňují pozitivní vliv autorit, zejména rodičů, ale i peda-

gogů a vychovatelů na děti, pokud je ke sportu vhodně povzbuzují. Tělesná zdatnost a obratnost 

dítěti pomáhá i v dosažení významné role ve skupině. Tyto děti bývají oblíbené a obdivované, 

častěji získávají vedoucí roli. Naopak jedinci se slabou fyzickou zdatností nebo děti neobratné 

se často stávají introverty a mohou u nich vznikat u nich psychické problémy. Zejména v těchto 

případech je velmi důležité vyvážit jejich nedostatek v činnostech, kde se jim daří (Langmeier, 

Krejčířová, 2006).  

Někteří autoři nedoporučují výkonnostní sporty pro děti mladšího školního věku. Např. 

Mahéšvaránanda považuje věk do deseti let za nevhodný pro výkonnostní sportovní aktivity. 

Děti do patnácti let by dle něj neměly provádět pozice s delšími výdržemi (Mahéšvaránda. 

2014). Podle zahraničních autorů Stewarda a Phillipse jsou dětské kosti měkké a křehké, ně-

které druhy tance a gymnastického cvičení mohou vyústit v budoucí problémy s kyčelními 

klouby a páteří, nebo mohou způsobit artritidu (Steward, Phillips, 1992).  

Vhodně přizpůsobené jógové cvičení naopak působí příznivě na tělesný rozvoj dětí. 

V současnosti se tento typ cviků uplatňuje i na poli rehabilitačního lékařství, protože posiluje a 
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protahuje zádové svaly, břišní svaly a komplexně svaly celého těla. Napomáhá jak v prevenci, 

tak i v léčbě boje s nemocemi pohybového aparátu (Nešpor, 1998). Obecně můžeme říci, že 

jógové cvičení se skládá z několika druhů pozic – předklony, záklony, rotace, balanční, in-

verzní. Tyto pozice při správném provedení působí příznivě na lidské tělo a využívají se i při 

dětské józe. Následující podkapitoly přibližují benefity jógových pozic pro konkrétní části těla. 

 

10.1.1. Záda 

Statistické údaje uvádějí, že bolesti zad patří k nejčetnějším zdravotním obtížím v po-

pulaci (Institut preventivní rehabilitace, ©2014). Padesát procent osmnáctiletých trpělo mini-

málně jedenkrát v životě bolestmi zad a tento trend v rozvinutých zemích neustále roste. Jako 

hlavní příčinu těchto obtíží vidí odborníci v nedostatku pohybu a sedavém stylu života.  Ana-

tomie člověka není uzpůsobena k sezení, a přesto většina lidí tráví svůj pracovní den v této 

pozici. Dobu volna člověk nezřídka prosedí doma na gauči. Odpovědí lékařů na tento trend je 

šetrný a zdravý pohyb (TEVA, ©2018). 

Jóga nabízí nespočet pozic, které posilují a protahují svaly v oblasti zad a břicha. 

Rotační pozice masírují obratle i meziobratlové plotýnky. Při správně provedeném cviku rotace 

regeneruje svalstvo páteře, působí preventivně i léčebně na páteř a napravuje její odchylky. 

Předklonové pozice podporují přítok čerstvé krve a prokrvení míchy. Záklonové pozice udržují 

páteř pružnou a pomáhají proti kyfóze, která vzniká např. v sedě skloněním nad prací, prokrvují 

bedra a posilují svaly, které drží vzpřímený stoj (Lysebeth, 1998).  

 

10.1.2. Vnitřní orgány 

Podle empirických pramenů a dalších studií jógové pozice pozitivně ovlivňují konkrétní 

tělesné funkce, neboť působí jako masáž vnitřních orgánů (Iyengar, 1979). Rotační pozice sti-

mulují trávení a podporují zažívání, poskytují masáž břišním orgánům, působí proti zácpě, proti 

otylosti a nadměrnému podkožnímu pojivu v oblasti břicha. Podobně působí i pozice v leže na 

břiše. Předklonové pozice prostřednictvím stlačení břicha odstraňují přebytečný tuk v této ob-

lasti. Podobně jako rotace působí příznivě v případě zácpy a na vyprázdnění žaludku. Inverzní 

pozice odstraňují vměstnání krve v břišních orgánech a zajišťují správnou jejich funkci. Záklo-

nové pozice odstraňují deformity v oblasti hrudníku a vytvářejí prostor pro  srdce a plíce 

(Lysebeth, 1998). 
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10.1.3. Svaly a klouby 

Jógové cvičení působí korektivně na svalovou nerovnováhu. Odstraňuje svalovou 

dysbalanci, která se tvoří převahou jednostranné manuální práce nebo sportovní aktivity (např. 

tenis). Při pravidelné jógové praxi se zlepšuje a zvětšuje rozsah kloubní pohyblivosti, přičemž 

díky pomalému, plynulému a vědomému pohybu jsou chráněny vazy před vytaháním. Jak již 

bylo zmíněno dříve, během jógového cvičení se jedinec učí pracovat se svaly ve smyslu jejich 

zapojení i uvolnění. Dochází tak k odstranění stálého napětí v některých částech našeho těla. 

Jóga podněcuje návyk správného držení těla a rovnoměrně rozvíjí související svaly (Česká Aka-

demie jógy, 2013). 

Co se týče kloubů, Lysebeth přirovnává fyziologii kloubů k mechanice stroje a zdůraz-

ňuje, že zatímco stroj se užíváním opotřebovává, kloubní systém se pohybem (užíváním) nao-

pak udržuje a vyživuje. Pro kloubní pohyblivost je možno využít celé řady ásan, které umožňují 

pohyb kloubů do různých úhlů, do kterých se při běžném pohybu nedostanou a udržují je tak 

zdravé (Lysebeth, 1999). 

 

10.1.4. Držení těla  

Pravidelná praxe jógy může dětem poskytnout kompenzaci pro čas strávený ve škole, 

kdy dítě převážně sedí v lavici. Sedavý způsob života deformuje stavbu těla, ochabuje svalstvo 

a do budoucna může přinést i chronické bolesti. Školní výuka značně omezuje přirozený pohyb. 

Podle Lysebetha sezení na židlích kyčlím neprospívá, což lze vypozorovat z rozdílu chudých 

indických obyvatel, kteří židle nepoužívají. Během vaření, konzumace jídla nebo i společném 

povídání zaujímají pozici v dřepu nebo v sedě na zemi. Díky tomu se těší až do vysokého věku 

pružným a zdravým kyčlím (Lysebeth, 1999). 

Ačkoliv mají děti v batolecím věku velmi flexibilní kyčelní klouby, tato pohyblivost se 

během pár let a při necvičení sníží natolik, že při nástupu do školy si již často ani nedosáhnout 

na špičky u nohou, aniž by pokrčily kolena (Gítánanda, 1999). Děti však mají velkou výhodu 

v tom, že jejich svaly, šlachy, tkáně a klouby jsou ve ještě vývinu a dokáží se velmi rychle 

přizpůsobit. Proto je také u dětí daleko snazší a rychlejší dosáhnout fyziologické hybnosti než 

je tomu u dospělých.  

 



 

36 

10.2.  Jóga a vývoj sebevědomí 

Sebevědomí se podle D. Fontany týká hodnoty, kterou si dítě přisuzuje. S obrazem o 

sobě sama se člověk nerodí, nýbrž si ji vytváří v průběhu života. Do třetího roku života si dítě 

není vědomo sebe sama jako odděleného jednotlivce. Toto uvědomování se často začíná proje-

vovat prostřednictvím negativismu. Sebeobraz se vytváří v závislosti na popisech poskytova-

ných okolím (hodný, zlý, líný, lakomý ...) Tato hodnocení děti přijímají jako fakta, protože ve 

svém věku ještě nedokáží posoudit pravdivost nebo nepravdivost výroků. Nejenom doma, ale i 

ve škole se dítě setkává s těmito nálepkami a pokud se nálepky z úst více lidí (autorit) shodují, 

dochází ke zpevnění informací v mysli dítěte (Fontana, 2014). 

Toto potvrzuje i Vágnerová, která názorům a postojům jiných lidí, zejména  pro dítě 

významných jedinců (autority, milované osoby ...) přisuzuje značný vliv na vývoj dětského 

sebepojetí. Názory přitom nemusí být vyjádřeny jen verbálně, ale projevují se také v emočním 

vztahu a chování k dítěti. Už jen vědomí, že je dítě akceptováno, podporuje jeho sebeúctu. Ve 

školním věku se dítě stává sebekritičtějším, začíná si uvědomovat své přednosti, ale také nedo-

statky. Vágnerová považuje srovnávání s vrstevníky za důležitou informaci, jež ovlivňuje se-

bepojetí dítěte. Dítě cítí potřebu potvrdit své kvality a úroveň kompetencí, v čemž mu srovná-

vání pomáhá (Vágnerová, 2014). Na druhou stranu lze říci, že pokud srovnávání dítěti nepřinese 

pozitivní zprávu, resp. dítě zjistí, že je slabší než jeho „soupeř“, může to v něm zvyšovat rozvoj 

pocitů nedostačivosti. 

O významu porovnávání jedince s druhými píše i Langmeier a Krejčířová, kteří dodá-

vají, že sebehodnocení dítěte od počátku jeho školní docházky souvisle klesá právě proto, že se 

dítě při jeho stanovení opírá o porovnávání sebe se spolužáky. Nízké sebevědomí nejen že sni-

žuje motivaci a výkon dítěte, ale je také základním stavebním kamenem pro vznik psychických 

obtíží (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Zejména v mladším školním věku se dítě ve společnosti prosazuje prostřednictvím vý-

konu, kterým usiluje o uznání. Dítě se již nespokojí s pouhým „zdáním“ dosažené pozice, po-

třebuje si ji něčím zasloužit. Negativní zkušenost prohry v dítěti zvyšuje pocity nejistoty snižuje 

sebevědomí (Sedláčková, 2009). 

Jóga jako nekompetitivní aktivita může poskytovat úlevu dětem právě v tom ohledu, že 

neporovnává, kdo je lepší a kdo je horší. Slabší jedinci nejsou vystavováni pocitům méněcen-

nosti a pro silnější jedince může jóga znamenat také uvolnění a odpočinek od soutěživých ak-

tivit. Jógové cvičení proto dětem minimálně nesnižuje sebevědomí. Mahéšvaránanda přímo 

uvádí, že jóga podporuje sebedůvěru a sebejistotu dítěte (Mahéšvárananda, 2014). 
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10.3.  Jóga a sociální vývoj 

Sociální vztahy hrají nepostradatelnou roli v lidském životě. Pelikán potvrzuje, že 

sociální kontakty a vztahy působí jako nejvýznamnější faktor ovlivňující pocit štěstí, oslabující 

vliv stresových situací a působící dokonce jako antidepresivum. Např. kvalita sociálního kon-

taktu a přítomnosti druhého člověka dává člověku pocit, že je brán vážně. Pro děti tento pocit 

má dokonce větší význam než pro dospělé (Pelikán, 1997). 

Sféra sociálních vztahů se v mladším školním věku dětí mění, neboť nastává odklon od 

výlučného vlivu rodiny (Vágnerová, 2014). Sociální vývoj je nyní ovlivněn vstupem dítěte do 

školy a současně také mimoškolní zájmovou činností. V souvislosti s mimoškolními aktivitami 

Mahéšvaránanda uvádí, že negativní dopad pro dítě má nuda a nedostatek zájmů. Pokud rodiče 

na děti nemají dostatek času, může se to projevit tak, že děti tráví volný čas pasivní zábavou, 

jako jsou televize nebo počítačové hry (Mahéšvaránanda, 2014).  

Často se však můžeme setkat i s druhým extrémem, kdy je školák zahlcen povinnostmi 

a zájmovými kroužky a nemá prostor pro sebe nebo pro hru. Dítě potřebuje čas samo pro sebe, 

je důležité ho příliš nezahrnovat kroužky a povinnostmi. Pro duševní zdraví a odpočinek je 

nezbytné, aby dítě mělo čas jen samo pro sebe.   

Důležitá je pro dítě v tomto věku také vrstevnická skupina, která dovoluje rozvíjení 

symetrických vztahů, děti stejného věku jsou si blízké co do chování i výkonu. Vrstevnická 

skupina poskytuje prostor pro rozvoj odlišných vlastností a dovedností než jak je tomu v soužití 

s dospělými (Vágnerová, 2014).  

Jógový kroužek poskytuje dítěti čas strávený s vrstevníky. Lekce jógy pro děti jsou roz-

děleny podle věku na jógu pro nejmenší, jógu pro předškolní děti, jógu pro školáky a jógu pro 

děti staršího školního věku, tzv. „Teen-jógu“.  

V tomto období socializace se do vztahů dítěte začínají promítat i formální autority – 

učitelé, vychovatelé, trenéři atd. Formální kolektiv vyžaduje od dítěte podřízení se určitému 

řádu a pravidlům (Perič, 2012). Dozor vedoucího může být přínosný zejména v tom, že lektor 

vyvažuje případné nevhodné chování dětí a zmírňuje ostré nebo opakované odmítání některých 

dětí (Koťátková, 2005). 

 

10.4.  Jóga a kognitivní vývoj 

Jak je již v práci uvedeno dříve, jóga učí děti obrátit koncentraci do sebe sama. Dítě je 

tak schopno „zvnitřnit“ pozornost a dokázat naslouchat tělesným signálům a emocím nebo po-

rozumět svým pocitům. Kauts a Sharma píší, že v návaznosti na to je pak dítě schopno čelit 
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lépe tlaku médií a jiných kulturních vlivů. Časem se díky této technice také zlepšuje koncen-

trace a soustředěnost, což má pozitivní vliv i na školní výsledky (Kauts, Sharma, 2009). To 

potvrzuje i Harvardský univerzitní profesor Sat Bir Khalsa, podle něhož jóga zvyšuje odolnost 

a resilienci studentů, upravuje náladu a má vliv i seberegulaci, emoce a stres (Khalsa, 2013).  

Koncentrační techniky jsou nedílnou součástí jógy. Mahéšvárananda doporučuje kon-

centrační cvičení učit děti od osmi let věku. Dítě lze připravit na koncentrační cvičení pomocí 

hry. Procházka v přírodě děti motivuje k tomu, aby pozorovaly krajinu, stromy a zvířata a tak 

přirozeně probouzí jejich pozornost. Pokud dítě zaměří pozornost na konkrétní objekt (květinu, 

brouka), není dobré odvádět jeho koncentraci, ale nechat je objekt pozorovat. Koncentrační 

cvičení dále může zahrnovat pozornost k dechu, k určité části svého těla, ke zvukům, nebo 

k vnitřním představám  (Mahéšvárananda, 2014). 

 

10.5.  Jóga a morální vývoj 

Jóga na Západě je známá především jako tělesné cvičení obohacené o práci s dechem. 

Během jógových lekcí se však projevuje i její další aspekt – morální. Jógová škola učí o deseti 

etických předpisech. Jedná se o pět omezení a pět doporučení pro spokojenější život. Tyto před-

pisy by měly být součástí lekcí jógy. Na lekcích jógy pro děti se projevují jak v samotném 

cvičení, tak v pohádkách a básničkách, které lekce povětšinou obsahují. Předpisy jsem upravila 

v souladu s jejich posláním tak, aby byly aplikovatelné a srozumitelné pro výchovu dětí mlad-

šího školního věku. 

Pět omezení se nazývají Jamy, pět doporučení nesou jméno Nijamy. Tyto principy jsou 

chápány jako základ pro pozitivní vývoj člověka a společnosti. 

 

10.5.1. Jamy - Omezení 

10.5.1.1.  Ahimsá – nenásilí 

Prvním etickým aspektem je Ahimsá – nenásilí. Tento princip je možno vyjádřit 

poučkou „nečiň druhému to, co nechceš, aby druhý činil tobě.“ Neubližování je v jógové filo-

sofii chápáno jako nejvyšší zákon a míní se tím vědomě nepůsobit bolest žádné žijící bytosti 

skutkem, slovem ani myšlenkou. Myšlenka je v jógové škole vnímána jako určitá vibrace, bez 

myšlenky by nebylo slov ani činů, myšlenka stojí vždy na počátku. Problematika neubližování 

neboli Ahimsy v současnosti úzce souvisí s výrazným ekologickým hnutím, jehož záměrem je 
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vlastně naplnit ideu ahimsy. Jde o projev snahy ukázat, že lidé jsou součástí přírody a ubližují-

li přírodě, ubližují také sami sobě (Česká akademie jógy, 2013). 

Podobně uvažuje i Lorenz, když píše, že člověk je často lhostejný k devastaci prostředí 

do toho okamžiku, než je ohrožen on sám. Teprve tehdy, kdy ho začnou sužovat nové nemoci 

způsobené zhoršeným ovzduším, ozónovou dírou, nedostatek vody a potravin atd., začíná tento 

problém řešit (Lorenz, 2000). 

Princip nenásilí však nemá pouze význam se zápornou konotací neubližovat sobě a dru-

hým, v jeho pozitivním úhlu pohledu leží požadavek jógina aktivně vytvářet lásku a nabízet 

pomoc, těm, kdo to potřebují (Iyengar, 1979). Gítananda se k principu Áhimsá vyjadřuje mimo 

jiné takto: „Nenásilí by nemělo být interpretováno jen jako nezabíjení jiných živých tvorů. 

Může se stát, že člověk musí bránit sebe, svoji rodinu, své milované a svoji vlast proti násilnému 

vpádu jiných, prostě bránit spíše tu materiální než duchovní jednotu“ (Gítánanda, 1999, s. 43). 

Áhimsa tedy není jen pasivním nečiněním, ale aktivní pomocí a někdy dokonce i obranou za 

použití k tomu potřebných prostředků. 

Jazykem jógové lekce může být Ahimsá učena např. prostřednictvím relaxace, kdy se 

dítě učí vnímat sebe samo, učí se lépe ovládat své tělo a emoce a dokázat se uvolnit.  Dospělý 

vede děti k tomu, aby řešily spory nenásilně, např. kompromisem (Nešpor, 1998). Dítě se také 

učí při jógovém cvičení a praktikování ásan vnímat své vlastní hranice a tak neubližovat vlast-

nímu tělu. Při předávání tohoto principu dětem jistě může svou roli sehrát i  lektor jakožto jejich 

zdroj podpory a pomoci. 

 

10.5.1.2.  Satja – pravdivost, upřímnost 

Na lekci se děti setkávají i s principem satja – pravdivost. Tento princip vyjadřuje hod-

notu pravdy, tzn. být pravdivý k ostatním i sám k sobě. Satja znamená soulad myšlenek, slov a 

činů. Lež lidem často slouží k tomu, aby získali určitou výhodu a tak bez vynaložení většího 

osobního úsilí rychleji dosáhli realizace svých přání. Dítě zalže rodičům, aby se mohlo dívat 

déle na televizi. Jindy zalže učiteli, aby obhájilo svou nepřipravenost do vyučování. Příčin lži 

může být více, např. lenost, strach, žárlivost, závist, ctižádostivost apod. Lež, mlžení a klamání 

se tak v dětském věku stávají nezbytnými prostředky a průvodci životem, často trvajícími až 

do dospělosti. Podle jógové etiky je lež také příčinou vnitřní disharmonie, která působí nega-

tivně na fyzické i duševní zdraví člověka. Lhář vnitřně ví, že mluví nepravdu. Proto je  neustále 

ve střehu, aby lži nevypluly na povrch. Organismus je v trvalém napětí, což ho také vyčerpává. 
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Člověk žijící satju se stává duševně pevným a jistým. Jsou mu vlastní hodnoty neubližování, 

čistoty, spravedlnosti, sebeovládání, odpuštění, harmonie a míru (Česká akademie jógy, 2013). 

Satja během jógového cvičení s dětmi může mít podobu nenucení se do pozic, které 

jsou pro jedince ještě příliš pokročilé, respektive setrvání ve variantě pozice, která je pro tělo 

vhodná a zdravá. Netlačit se do něčeho jen kvůli ostatním a kvůli tomu nějak navenek vypadat, 

případně „zapadnout“ do skupiny. Každý člověk je jedinečný a hodnota člověka se neodvíjí od  

jeho pokročilosti, vnějších předpokladů nebo výkonů, ale od samotné lidské podstaty. 

 

10.5.1.3.  Astéja – nekradení 

Nekradení je v nejširším kontextu míněno jako nepřivlastňování si toho, co člověku ne-

patří. Nabytí majetku často předchází touha (pokud není řeč například o darování či o dědění).  

Člověk je neustále honěn k vytváření a současně naplňování rozličných přání a tužeb. Jógová 

filosofie mluví o touze po majetku jako o nikdy neukojitelné. Jakmile jedinec dosáhne jednoho, 

zatouží po druhém. Touha člověka může svést z poctivé cesty, a to zejména tehdy, vycítí-li, že 

majetek lze snáze nabýt nečestně. Lidská touha může vést ale i ke krádežím myšlenek, nápadů, 

vynálezů, názorů atd. (Česká akademie jógy, 2013). Newlyn vidí jako jednu z možných příčin 

krádeží nedůvěru v sebe sama a podceňování. Nevěřím si, že dokáži vytvořit to, co kradu jiným 

(Newlyn,  ©2018). 

Fromm dává do souvislosti orientaci na majetek (vlastnictví) a touhu po moci jakožto 

dvě vzájemně se ovlivňující veličiny. Orientace na majetek podle něj vyvolává touhu po moci, 

která člověku slouží ke kontrole a ochraně jeho soukromého vlastnictví.  V touze Fromm 

spatřuje prostředek k použití násilí a oloupení druhých lidí, ať zjevně, nebo skrytě. Stojí za 

upozornění, že rozrůstání majetku podle autora zároveň posiluje ego majitele. Fromm uvádí, že 

majitelé ke svým nabytým věcem ani nemusejí mít žádný osobní vztah. Věci pouze prezentují 

jejich moc, jsou symbolem jejich postavení a slouží pro posílení jejich ega (Fromm, 2014). I 

zde lze najít paralelu ve východních filosofických systémech, a konkrétně v józe, která učí kul-

tivovat lidské ego a držet na uzdě touhu, které by jedince mohly svést z cesty poctivosti. 

Jazykem jógové lekce může být Astéja uskutečňována např. tak, že během jógy nebudu 

krást druhým jejich klid. Při lekci nebudu rušit ostatní hlukem, hlasitou řečí, rámusem. Učím 

se tak ohleduplnosti. Tuto kvalitu předávám i dětem (Newlyn, ©2018). 
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10.5.1.4.  Brahmačarja – nevášnivost, zdrženlivost 

Princip brahmačarji v sobě obsahuje postoj k závislostem všeho druhu. Zatímco je vše-

obecně známo, že je třeba vyvarovat se závislostem na alkoholu, cigaretách, nelegálních dro-

gách, popř. hracích automatech, brahmačarja jde v tomto ohledu ještě dále. Požitky, které pře-

růstají v chorobnou vášeň, mohou být sexuální povahy, přejídání, nákupy i přemíra touhy po 

materiálních statcích. Všechny tyto touhy a zlozvyky je vhodné podle principu Brahmačarji 

učit se držet pod kontrolou. Neschopnost ovládat své vášně lze často vidět i u velmi ctižádosti-

vých lidí, kteří v touze po moci a úspěchu jsou schopni zradit své blízké i sebe sama. Princip 

Brahmačarja neznamená askezi, připomíná cestu k vyšším hodnotám a cílům života a to i za 

předpokladu vzdání se některých požitků  (Česká akademie jógy, 2013). 

Jóga jakožto forma mimoškolní aktivity a zájmového kroužku působí preventivně proti 

závislostem na návykových látkách, protože příznivě ovlivňuje životní styl. Ne jen jako pre-

vence, ale také jako doplněk léčby u závislostí dětí může být použita jóga a relaxační techniky, 

jelikož mírní různé bolestivé stavy a duševní problémy, uvádí bývalý primář mužského oddě-

lení závislostí psychiatrické nemocnice Bohnice a odborník v léčbě závislostí  MUDr. Karel 

Nešpor (Nešpor, 1998). 

Zdrženlivost neboli nevášnivost připomíná, že je potřeba trpělivosti a času, než se člo-

věk dostane k cíli. Stejně tak je tomu při cvičení. Do pozice lotosového květu se člověk nedo-

stane okamžitě, pokud je však trpělivý a  vytrvalý, píle mu nakonec přinese ovoce. 

 

10.5.1.5.  Aparigraha – nehrabivost 

Tento princip učí přistupovat ke všemu, co člověk vlastní, jako k pouze zapůjčenému 

pro tento život. V praxi to znamená mít nezaujatý postoj k vlastnictví hmotnému i duchovnímu 

a rozumné vyvažování příjmu nad výdejem. Konzumní přistup k životu způsobuje, že lidé ne-

ustále kupují, shání, hromadí a žijí v mylném přesvědčení čím více, tím lépe. Může se jednat 

jak o hmotný majetek, kdy člověk lpí na svém domě, autě, knihách, partnerovi nebo dětech,  

tak i na společenském postavení, na titulech, různých ocenění, apod. Ulpívat je možné i na 

ideologii, jejíž „absolutní pravda” nedovolí, aby člověk zůstal přístupný a otevřený názorům 

druhých lidí a může jedince zaslepit natolik, že je ochoten jejím jménem páchat zlo a násilí na 

druhých (Česká akademie jógy, 2013). 

Aparigraha zároveň vyjadřuje schopnost nechat být, popř. nechat jít, když už je čas 

(Kuzmiak, 2018). To se týká jak materiálních věcí, tak i např. blízkých lidí. Je přirozené a 
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v pořádku cítit smutek během loučení se s někým blízkým. Dokázat si připustit, že už nastal 

čas odchodu a přijmout tento fakt, pomáhá unést tíhu loučení všem zúčastněným. 

 

10.5.2.  Nijamy - Doporučení 

10.5.2.1.  Sauča – čistota 

Etické doporučení, neboli Nijamy, začínají principem sauča, ve významu  čistoty těla a 

mysli. Podle jógového učení je tělo chrámem pro duši a je potřeba se o něj dobře starat. Zna-

mená to udržovat ho v pořádku a v čistotě tak, aby bylo silné a zdravé. V praxi sauča předsta-

vuje střídmost v jídle, důraz na kvalitu a pestrost potravin, pravidelnost ve stravování. Jógové 

učení zdůrazňuje také např. správné rozžvýkání potravy a jezení v klidu. Trávení neprospívá, 

pokud člověk jí rozzuřený nebo si např. při jídle čte nepříjemné zprávy (noviny s negativními 

zprávami). Po jídle se doporučuje krátká procházka na čerstvém vzduchu.  Sauča zasahuje i do 

mentální a emoční čistoty. Učí pozitivnímu náhledu na věci a život. Schopnost prohlédnout 

vnesené předsudky ve své mysli a oprostit se od nich. K tomu je zapotřebí vnímat okolí a nechat 

ho svobodně se vyjadřovat (především opozici). Předsudky se zabývá i Gítananda, který píše: 

„nechte si vánkem nejvyššího dechu provanout vědomí, aby odstranil mentální pavučiny pře-

dem vnesených předsudků a slepého fanatismu. ... Nechte vejít nové světlo mysli společně 

s čerstvým vzduchem nových myšlenek“ (Gítánanda, 1999, s. 51). 

Čistotu lze děti učit mnoha způsoby. Na lekce jógy je vhodné mít čisté oblečení, lektoři 

jsou v tomto ohledu pro děti vzorem. Sauča zahrnuje jak oblast tělesné hygieny (dodržování 

základních hygienických návyků), tak i sféru psychohygieny. V tomto ohledu se využívá pře-

devším relaxace, jakožto součást duševní hygieny a dovednosti, která pomáhá zvládat stresové 

situace.  

10.5.2.2.  Santóša – spokojenost 

 Santóša učí zaujímat pozitivní postoj k životním obtížím. Toto doporučení chápe pře-

kážky, které se jedinci staví do cesty, jako postupové zkoušky školy života. Umožňují člověku 

ověřit si, zdali určitou lekci správně pochopil a může postoupit ve výuce (Česká akademie jógy, 

2013). Santóša se uplatňuje i ve výchově, kde může být vodítkem pro rodiče. Podle Pelikána 

se pozitivní rysy v rodině projevují několika body. Jedním z nich pak je, že „správná výchova 

v rodině neodstraňuje z cesty dítěte překážky, pokud jsou v jeho silách, ale učí jej, jak se  s nimi 
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vypořádat, jak překonat i sebe sama (vůle, houževnatost)“ (Pelikán, 1995, s. 189). Existují ži-

votní překážky, které lze zvládnout, ty  představují nezbytné výukové lekce. Překážky, pro které 

člověk nemá dostatek sil a schopností, je třeba přijmout, resp. smířit se s jejich existencí.  

Iyengar zdůrazňuje, že spokojenost je nutno kultivovat (Iyengar, 1979). Lze k tomu po-

užít nástroj předchozího principu Aparigraha – nehrabivost a její učení být spokojený v jedno-

duchosti.  

Lektor může během dětské jógy využít celou řadu prostředků, jak dětem zprostředkovat 

princip Santóši. Pokud se dětem nedaří dostat do pozice, mohou to svým úsilím změnit. Vlastní 

pílí lze dosáhnout velkých cílů a pokud se v životě něco nedaří, místo lamentování je lepší dát 

se do práce a věci měnit.  

 

10.5.2.3.  Tapas – kázeň 

Tapas zahrnuje pojmy jako sebekázeň, sebeovládání nebo řád. S řádem se lidská bytost 

setkává již od prvního dne narození. Již od nejrannějšího věku současně cítí, že ho potřebuje. 

Režim malého dítěte se skládá z ranního vstávání, příjmu potravy, procházek, hry, hygieny až 

po večerní ulehnutí. Řád poskytuje potřebu jistoty a bezpečí (Česká akademie jógy, 2013). 

Vágnerová pokládá pocit jistoty jako jednu z obranných reakcí proti nepřiměřené zátěži z příliš 

velké změny. Tato reakce se projevuje právě snahou o co největší stabilitu, jednoznačnost situ-

ace a předpokládané budoucnosti. Jedinec nacházející se v obtížné situaci nebo neschopen se 

v situaci dlouhodobě zorientovat se nevyvíjí správně, protože se u něj rozvíjejí jen ty funkce 

které jsou aktuálně potřebné (Vágnerová, 2012). 

Problémem souvisejícím s tapasem může být i stanovení hranic. Dětskému vývoji škodí 

jak velmi tvrdé, nepružné hranice, tak i prostředí bez jakýchkoliv hranic (Gítánanda, 1999). 

Podle Hoskovcové a Ryntové je třeba dát dítěti ke zdravému vývoji fyzický i psychologický 

prostor. I ten by ale měl být ohraničený, aby dospělý mohl zakročit v případě, že dítě bude 

potřebovat pomoc. Jako nejrozumnější cestu výchovy vidí výchovu jakožto směřování ke svo-

bodě i odpovědnosti při jasně stanovených pravidlech a hranicích. S věkem dítěte lze pružné 

hranice rozšiřovat. (Hoskovcová, Ryntová, 2009). 

Podobně to vnímá i Rogge, podle něhož správné stanovení hranic povzbuzuje k samo-

statnosti dítěte, k probouzení tvůrčích kompetencí sebevědomě řešit problémy. Děti podle au-

tora pravidla a hranice potřebují, protože si přejí mít jasno. Hranice jim poskytují pomoc, 

ochranu a zároveň jim nabízejí příležitost je dobývat, narážet na ně, a odvážně zakoušet nové 

situace, tzn. překonávat svůj strach (Rogge, 1996).  
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Tapas učí nejenom nebýt líný, v nejširším pohledu jde o pochopení, že člověk za vše 

v životě nějak platí, ať už penězi, časem, energií, únavou, slzami apod. Být sobě dobrým pánem 

znamená zpevňovat a zocelovat sebe sama (prací, otužováním, cvičením, odříkáním si 

libůstek). Tapas neboli kázeň vystihuje myšlenka od čínského filosofa Lao’ce : „Kdo vítězí nad 

lidmi, je mocný, kdo vítězí nad sebou, je nejmocnější“ (Česká akademie jógy, 2013). 

 

10.5.2.4.  Svádhjája – sebepoznání 

Poznání sebe sama je téma jógy často probírané především na lekcích. Člověk prostřed-

nictvím naladění se na svůj dech a přenesením pozornosti dovnitř svého těla lépe poznává své 

nitro. Jóga učí své myšlenky, pocity a emoce pouze jakoby pozorovat z povzdáli. Znamená to 

být pozorovatelem svých myšlenek, pocitů a emocí, ale neztotožňovat se s nimi.  

Emoce jsou důležití ukazatelé, kteří člověku pomáhají orientovat se v situaci. Dokud   

jsou pod kontrolou, mohou být dobrými průvodci. V okamžiku, kdy se člověk nechá strhnout 

především negativními emocemi, většinou přinášejí trápení. Pokud však bude stát mimo ně, 

nebudou se ho tolik týkat a získá nad nimi moc. Správné emoce mají podle jógy pozitivní, 

blahodárný vliv na tělo, negativní emoce potom škodlivý vliv. Gítánanda k tomuto dodává, že 

je třeba učit se uvědomovat si emoce (především negativní) již v okamžiku, kdy vznikají. To 

pomáhá nedostat se pod jejich vliv a získat nad nimi vládu (Gítánanda, 1999).  

B. K. S. Iyengar používá analogii, kterou lze chápat jako schopnost sebereflexe. Autor 

píše, že princip svadhjája znamená číst svou vlastní knihu života, a zároveň ji psát a revidovat 

(Iyengar, 1979).  

10.5.2.5.  Išvára Pranidhána – oddanost  

Existuje více výkladů pro poslední z nijam – oddanost. Ve své původní verzi tento prin-

cip znamenal studium svatých textů a oddanost vůči bohu, přičemž boha každý spatřujeme 

v něčem jiném. Někdo v náboženské víře, někdo ve vesmíru a přírodě, někdo v hodnotách, 

v pravdě apod. 

V praktickém životě se tento princip uplatňuje jako „vzdání se“, „oddání se“. Nechat 

být a najít smíření může být pro někoho to nejjednodušší, co lze udělat, pro někoho to však 

může znamenat velkou výzvu, zejména pro toho, kdo se snaží mít věci za každou cenu pod 

kontrolou, neustále propočítává a lpí na výsledcích. Pokud je pro člověka něco hodně důležité, 

směřuje k tomu i své myšlenky a energii. Před různými úkoly a zkouškami se člověk často 

zabývá úvahami typu: „Jsem na to dostatečně dobrý?“ „Budou mě mít rádi?“ „Zvládnu to?“ 
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Tyto myšlenky v jedinci vytvářejí vnitřní napětí, neustále přemítá „coby, kdyby“, což způso-

buje, že se nemůže plnohodnotně soustředit na činnost. Íšvára Pranidhána učí, že je někdy jed-

noduše lepší nechat vše plynout svým proudem a tempem a zbytečně se nestresovat. Jednat v 

nejlepším úmyslu, projevovat v jednání humanitu a úctu k sobě navzájem a ponechat „vyššímu 

principu“, ať se věci dějí tak, jak mají (Newlyn, 2018). 

Jazykem jógové lekce může být tento princip vyjádřen v přijetí toho, co mi lektor za-

dává. Přijmout bez kritiky a nutnosti vyjádření svého názoru člověka odlehčuje od působení 

ega. Přijímat s pokorou znamená praktikovat princip išvary pranidhany.  
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B. PRAKTICKÁ ČÁST  

11.  Výzkum výchovného vlivu jógy na děti mladšího škol-

ního věku 

 

V dnešní západní společnosti popularita jógy stoupá a spolu s tím přirozeně stoupá i 

zájem o její vědecké zkoumání. Výzkumy, které jsem měla možnost číst, se většinou zaměřují 

na dílčí problematiku. Zkoumají vliv jógy na pozornost dětí, vliv jógy na fyzické zdraví, na 

úroveň stresu v organismu dětí nebo např. pozitivní vliv jógy ve škole.  Nepodařilo se mi však 

dohledat studii, zkoumající výchovný aspekt jógy na děti. Jóga totiž nabízí mimo přínosy pro 

fyzické tělo a psychické zdraví i další benefity. Jsem přesvědčená, že jóga má dosah na celou 

osobnost člověka a může ho kultivovat v mnoha dalších ohledech, od stravovacích návyků až 

po etické hlediska. Jak již bylo uvedeno, ve svém výzkumuse se tudíž zabývám právě výchov-

ným vlivem jógy na děti.  

Většina výzkumů, které jsem měla možnost shlédnout, vybírají jako své respondenty 

právě děti. V této studii si jako respondenty vybírám záměrně rodiče, protože věřím, že své děti 

znají a mohou tak zodpovědět mé otázky co možná nejobšírněji. Jsou také schopni přesněji 

otázkám porozumět. 

Touto prací bych proto ráda přispěla k objasnění toho, jak může jóga podle vnímání 

rodičů přispět k výchově dětí a tudíž ke správnému rozvoji jejich osobnosti.  

 

11.1.  Metodologie výzkumu 

Tato diplomová práce má povahu kvalitativní studie, zkoumající výchovný vliv jógy na 

děti mladšího školního věku. Základní výzkumná otázka zní: „Jak rodiče vnímají výchovný 

přínos jógy pro jejich dítě, případně v jakých oblastech si myslí, že jim jóga prospívá?”  

Cílem výzkumu je zmapovat výchovný přínos jógy pro děti mladšího školního věku, tj. 

od okamžiku nástupu do školy až po dobu, kdy začínají první známky pohlavního dospívání, 

přičemž se nemusí jednat výhradně o kroužek jógy, ale i jógové cvičení, které rodiče s dětmi 

pravidelně provozují doma, a  to v četnosti nejméně jednou týdně.  

Základní výzkumnou otázku jsem konkretizovala do následujících výzkumných otázek: 

1. Domníváte se, že má jóga na vaše dítě pozitivní vliv? Pokud myslíte, že ano, tak 

v čem konkrétně?  
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2. Pozorujete u dítěte pozitivní změny v oblasti chování? 

3. Myslíte si, že se jóga může odrážet ve zvládání emocí vašich dětí? 

4. Pozorujete u dítěte pozitivní změny v oblasti školního výkonu? 

5. Máte pocit, že vašemu dítěti jóga prospívá co se týče fyzického zdraví? 

6. Pozorujete u dítěte, že se jóga promítá i v jiných oblastech jeho života (Např. 

vztah k ostatním, zvířatům, světu, stravování apod.)? 

 

11.2.  Kritéria výběru respondentů 

Pro výběr respondentů jsem se nechala inspirovat metodou tzv. „záměrného výběru”, 

která spočívá v reprezetaci určitého problému, nikoliv reprezentaci populace.   Tato metoda se 

při kvalitativním výzkumu využívá poměrně často (Miovský, 2006). Respondentky jsem proto 

vybrala na základě předem daných kritérií a charakteristik.  

Pro výzkum jsem vybírala z řad matek, jejichž děti se věnují józe a minimálně jeden s 

době praktikování nacházel nebo nachází ve věku 7 - 11 let. Jelikož jsem sama matka dvou dětí 

ve věku 6 a 8 let a současně lektorka jógy, nejprve jsem požádala své známé, o kterých vím, že 

mají děti v požadovaném věku a věnují se józe. Jedná se jak o maminky, které pro děti vybraly 

kroužek jógy, ale samy se cvičení jógy nevěnují, tak o maminky lektorky jógy, které prvky jógy 

integrují i do domácího prostředí, a to tak, že s dětmi nejen pravidelně cvičí doma, ale jejichž 

dlouhodobá a intezivní jógová praxe se projevuje v jejich celkovém životním stylu. Jsem pře-

svědčena, že tento výběr podpoří jak rozmanitost vzorku, tak objektivnost výzkumu. Převážnou 

většinu respondentek tvoří mé známé, ve výzkumu jsou ale také matky, na které jsem dostala 

kontakt a doporučení.  

Respondentky jsem oslovila buď osobně, jelikož se s nimi občas potkávám při společné 

cestě do školy, tak přes e-mail nebo sms s žádostí o rozhovor. Celkem se uskutečnilo 6 rozho-

vorů, přičemž výpovědi respondentek byly obdobné, tudíž se mi  výzkumný vzorek jevil jako 

dostatečný vzhledem k výzkumnému problému. 

Studie se omezuje pouze na matky - respondentky, protože ze zpovídaných rodin to 

byly a jsou právě ony, které pro své děti vybraly kroužek jógy nebo jógu s dětmi doma prakti-

kují. Pokud bych našla otce, který je v tomto ohledu angažovaný, jistě by to výzkum velmi 

obohatilo, ale to se mi bohužel nepodařilo. Čtyři rozhovory se uskutečnily v září 2019, dva v 

říjnu 2019.  
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11.2.1. Popis vzorku 

Rozhovoru se účastnilo 6 respondentek, přičemž se vždy jednalo o ženy, matky dětí, 

jejichž děti v období mladšího školního věku praktikovaly nebo praktikují jógu. 

První respondentkou je matka, která má dceru ve věku 10 let. Matka se sama dlouho-

době věnuje józe, vede lekce jak pro dospělé, tak pro děti. Její dcera se pravidelně jejich lekcí 

pro děti účastní. První respondentka se vedení lekcí jógy věnuje na částečný úvazek, hlavním 

zdrojem příjmů je jí pedagogická činnost, pracuje jako asistentka pedagoga. Žijí společně ve 

Zlíně. 

Druhou respondentkou je matka dívky ve věku 8 let, která v současnosti navštěvuje třetí 

třídu. Matka jógu pravidelně nepraktikuje ani doma, ani nenavštěvuje lekce nebo kurzy jógy. 

Povoláním je zvěrolékařka. Dcera dochází na kroužek jógy již třetím rokem. Občas spolu také 

jedou na jógový víkend. 

Třetí respondentkou je matka dvou dětí, chlapce a dívky ve věku 14 a 11 let. Žijí v úplné 

rodině v Praze. Děti navštěvují jak kroužek jógy pro děti, tak i tato matka je dětské lektorkou 

jógy. Stejně jako u první respondentky, vedení lekcí jógy představuje pouze boční příjem, tato 

respondentka je povoláním lékařka. Jak sama uvádí, její děti s jógou začaly zhruba před třemi 

lety - dívce bylo tenkrát 8 a chlapci 11. 

Čtvrtá respondentka je žena, která pracuje v marketingu a PR průmyslu. Mimo to se 

sama se józe věnuje. Nedávno dokončila školení jógy a stala se učitelkou jógy, což tvoří část 

jejího příjmu. Její chlapec se nachází ve věku 10 let. U chlapce byl diagnostikován Aspergero-

vův syndrom. Maminka na základě osobních pozitivních zkušeností s jógou přihlásila syna také 

na kroužek jógy, když mu bylo sedm let. Na kroužek jógy docházel jeden rok. Bohužel z dů-

vodu špatné dostupnosti kroužku a tím i časové náročnosti do kroužku nadále nedocházejí. 

Pátá respondentka je maminka dvou dětí, 10ti leté dívky a 6ti letého chlapce. Tato 

žena se živí jako lektorka jógy již více než 10 let. Děti jsou ovlivněné její profesí, praktikují 

s ní jógu, ačkoliv nepravidelně, doma v podobě přístupu k životu, občasného zpěvu man-

ter nebo cvičení pozic. Jak sama uvedla: „věci ke mně dostávají díky józe a já je pak zkouším 

naživo s dětma.” Jedná se z části jak o fyzická cvičení, tak o jógovou filosofii. Syn dochází i 

ve škole na kroužek jógy jednou týdně. 

Šestou respondentkou je maminka dvou dětí, desetileté dívky a osmiletého chlapce. Ma-

minka je vystudovaná inženýrka, na plný úvazek se však věnuje lektorování jógy. Mimo ve-

řejné a soukromé lekce pravidelně pořádá jógové víkendy, kam jezdí děti spolu s ní. Děti v 

současné době kroužek jógy nenavštěvují, maminka s nimi příležitostně cvičí doma. Se synem 

před spaním pravidelně praktikují relaxační cvičení.  
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11.2.2. Etický rámec výzkumu a nakládání s osobními údaji 

Respondentkám jsem před samotným rozhovorem zaslala Infromovaný souhlas s jeho 

užitím. Tento dokument obsahoval kontaktní údaje na držitelku souhlasu, představení tématu 

výzkumu a jeho cíle. Součástí dokumentu dále byly informace o průběhu rozhovoru, metodě 

sběru dat a prohlášení o souhlasu s poskytnutím rozhovoru. V prohlášení stálo, že respondentky 

rozuměly uvedenému textu a souhlasí s ním. Byly obeznámeny s tím, že obsahem rozhovoru 

mohou být citlivá témata, a že nemají povinnost odpovídat na nepříjemné a obtížné otázky. 

Respondentky byly zároveň ujištěny, že rozhovor mohou kdykoliv ukončit či zrušit svou účast 

na výzkumu. Na závěr následovalo vyplnění kontaktních údajů (jméno a příjmení), data, a po-

depsání dokumentu. Pro každý rozhovor jsem si připravila dva tyto formuláře, z čehož jeden 

zůstal respondentce a jeden jsem si ponechala já. Respondentky vyjádřily dobrovolný souhlas 

s účastí na výzkumu a většina zmínila, že nemá problém se zveřejněním jména. 

I přes tuto skutečnost jsem postupovala tak, aby byla zajištěna anonymita respondentek, 

všechny údaje zůstaly v mém počítači nebo mobilu, přičemž obě zařízení jsou chráněna heslem. 

I přesto jsem nahrávky a následné přepisy nepojmenovávala podle skutečných jmen responden-

tek, nýbrž podle hesel. Po obhájení diplomové práce budou všechny dokumenty vymazány 

nebo skartovány tak, aby se nedostaly k jiným osobám.  

 

11.3.  Metoda sběru dat 

Během výzkumu jsem chtěla proniknout hlouběji do problematiky a získat obšírnější 

informace, než jaké je možné získat z kvantitativních přístupů, z tohoto důvodu jsem zvolila 

kvalitativní přístup. Jako metodu sběru dat jsem vybrala strukturovaný rozhovor, kdy jsem se 

respondentek ptala na předem připravené otázky a zároveň je nechala volně mluvit a vyjadřovat 

své názory. Každý rozhovor trval v časovém rozmezí přibližně 30 - 60 minut. Výhodou rozho-

voru je podle Chrásky navázání osobního kontaktu, jež nám dovoluje proniknout do postojů a 

motivů respondentů mnohem hlouběji, než to dokážou jiné výzkumné metody (Chráska, 2007).  

Jednou ze základních charakteristik kvalitativního výzkumu je delší a intenzivnější kon-

takt s terénem či situací, kterou zkoumáme. Hlavním úkolem výzkumníka je objasnit, proč lidé 

jednají určitým způsobem, jak docházejí k pochopení toho, co se děje (Hendl, 2012).  

Postup výzkumu korespondoval s návrhem postupu Hendla, a sice že v první fázi jsem 

vstoupila do terénu a oslovila respondentky, následně se s nimi setkala. Za pomoci diktafonu 
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jsem nashromáždila data, která jsem následně přepsala a zaznamenala, a to doslovně do 

počítačového programu Apple Pages, což je obdoba programu Microsoft Word. Dvě respon-

dentky ještě doplnily své odpovědi písemně po skončení rozhovoru. Dodatečné informace jsem 

doplnila do přepsaných rozhovorů.  

S respondentami jsem se setkávala zejména osobně v kavárně nebo v jógovém studiu. 

Se dvěma respondentkami proběhl rozhovor videohovorem přes Whatsapp, jelikož osobnímu 

setkání bránila vzdálenost mezi mnou a účasticemi. 

 

11.3.1. Okruhy rozhovoru 

Před samotnou realizací interview jsem připravila základní okruhy rozhovorů a několik 

otázek. Rozhovor se skládal jak z demografického okruhu otázek, tak z názorového okruhu 

otázek. Demografický okruh obsahoval následující otázky: „Kolik let je Vašemu dítěti?”, „Do 

které chodí třídy?”, „Jak dlouho navštěvuje kroužek jógy?”, „Jak dlouho cvičíte s dítětem jógu 

doma?”, „Jak často s dítětem cvičtíte?”, popř. „Jak často dítě cvičí?” Názorový okruh obsahoval 

šest základních výzkumných otázek,  uvedených v podkapitole XY, které jsem ještě doplnila o 

následující podotázky: 

1. DVO 1 „Domníváte se, že má jóga na vaše dítě pozitivní vliv? Pokud myslíte, 

že ano, tak v čem konkrétně?”  

2. DVO 2 „Pozorujete u dítěte pozitivní změny v oblasti chování?” 

- s odstupem doby praktikování jógy 

- bezprostředně po cvičení jógy 

3. DVO 3 „ Myslíte si, že se jóga může odrážet ve zvládání emocí vašich dětí?” 

- pozorujete rozdíl v emočních výkyvech u svého dítěte po praktikování jógy? 

4. DVO 4 „Pozorujete u dítěte pozitivní změny v oblasti školního výkonu?" 

- zdá se vám, že má jóga na vaše dítě vliv co se týče pozorosti a soustředě-

nosti?  

5. DVO 5 „Máte pocit, že vašemu dítěti jóga prospívá co se týče fyzického 

zdraví?” 

- jak konkrétně si myslíte, že vašemu dítěti může jóga prospívat co se týče 

tělesného zdraví? 

6. DVO 6 „Pozorujete u dítěte, že se jóga promítá i v jiných oblastech jeho života?” 

- máte pocit, že jóga ovlivňuje vztah vašeho dítěte k ostatním, ke zvířatům a 

ke světu vůbec? 
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- máte pocit, že se jóga odráží i ve způsobu stravování vašeho dítěte? 

Během rozhovoru jsem nechávala respondentky volně se rozpovídat a snažila se neza-

sahovat do jejich vyprávění, abych nenařušila jejich sled myšlenek a plynulost vyprávění. Po 

každé odpovědi jsem nechala vždy na chvíli pauzu, abych se ujistila, že respondentka již nechce 

dál pokračovat.  
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12.  ANALÝZA DAT 

12.1.  Postup při analýze dat 

Analýza dat vychází ze zakotvené teorie, kde jsem využila otevřené kódování s násled-

ným seskupováním jednotlivých dat do kategorií. Hendl popisuje přístup známý jako zakotvená 

teorie jakožto návrh hledání určité teorie, která vymezuje populaci, prostředí nebo dobu.  Za-

kotvenou teorii vytvářeli A. Strauss a B. Glaser od šedesátých let minulého století, přičemž 

jejich společnou výzkummou cestu rozdělily spory o jednotné vymezení této teorie. Poté, co se 

rozešli, začali každý rozvíjet svou vlastní teorii (Hendl, 2005, s. 125). Tato práce čerpá z po-

stupů B. Glasera a spočívá v otevřeném kódování, během kterého různým částem rozhovorů 

přirazuji volně se vynořující kódy a ty jsou následně zařazeny do kódovacích rodin neboli ka-

tegorií (Švaříšek, Šeďová a kol., 2007, s. 84 - 85). Souvislost mezi jednotlivými kódy jsem 

potom hledala a určovala sama. 

Přepis, kódování, poznámkování a kategorizaci rozhovorů jsem prováděla v počítačo-

vém programu Pages a Numbers společnosti Apple. Po celou dobu jsem si zároveň dělala po-

známky a grafy metodou tužka - papír. Tato metoda mi pomáhá k lepší organizaci materiálu a 

práci s textem. Rozhovory jsem opakovaně pročítala, porovnávala, poznámkovala a kódovala. 

Následně jsem kódy zařadila do kódovacích rodin. Mnohé kódy byly propojené a jejich význam 

se různě prolínal, nebylo vždy zcela snadné jednoznačně určit kategorii, kam je zařadit. Pro 

lepší přehlednost a přesnější vymezení jsem některé kódy zařadila do subkategorií, a ty ná-

sledně rozřadila do kategorií. Vytvořila jsem tak 40 kódů, 8 subkategorií a 6 kategorií, které 

vymezují mi pomůžou zodpovědět výzkumnou otázku. Následující tabulka znázorňuje rozdě-

lení jednotlivých dat. 

 

Tabulka 1: Přehled kategorií, subkategorií a kódů 

Název kategorie Název subkategorie Název kódu 

Hodnocení jógy   Všestrannost kroužku 

Zábava  

Kreativita 

Hravá forma 

Prostředek k poznávání 
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Chování  

 

Interakce s druhými 

Vzájemné doteky 

Neublížení 

Nesoutěžení 

Ohleduplnost 

Nenásilnost 

Soulad pocitů a jednání 

 

Psychohygiena 

Dělání jen jedné věci 

Bytí off-line 

Žít svůj život 

Emoce  Uvolňující techniky 

Emoční zpevnění 

Zklidnění 

Nehodnocení 

Práce s emocemi 

Škola Bez vlivu Beze změny 

Způsob výuky 

Vliv jógy Práce se stresem 

Delší pozornost 

Spokojenost se sebou sama 

Tělesné zdraví Anatomický aspekt Oboustrannost pohybu 

Protažení těla 

Držení těla 

Psychický aspekt  Seznámení se s pohybem 

Vnímání pohybu 
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Vnímání těla 

Pozitivní vztah k pohybu 

Další oblasti  

 

Ekologie 

Vztah ke zvířatům a přírodě 

Žití se zvířaty 

Napodobování zvířat 

Znečištěný les 

Zbytky jídla 

 

Zdravý jídelníček 

Pestrost jídelníčku 

Mezinárodní kuchyně 

Kvalitní maso 

Vzory v rodině 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.  Hodnocení jógy 

 Zpovídané maminky vyjadřovaly kladný vztah k józe pro děti. Když jsem se doptávala, 

co konkrétně na dětské józe nejvíce oceňují, objevovaly se tyto kódy: „všestrannost kroužku”,  

„hravá forma”, „zábava”, „kreativita” a „prostředek k poznávání”.  

Maminky oceňovaly zejména to, že kroužek jógy není jednostranný, ale že se v něm 

děti rozvíjejí komplexně. Např. druhá respondentka se vyjádřila k tomu, že kroužek jógy není 

pouze o pohybu samotném, ale také o jiných formách rozvoje dětí, děti zde např. malují a tvoří 

různé věci. Právě všestrannost kroužku zároveň zapříčinila dlouhodobý zájem u její dcery. 

R2: „…Že co ona povídala, tak to bylo takový všestranný, že oni jako do toho něco 

nakreslili, nebo si tam vyplňovali nějaký třeba vobrázky, nebo třeba nějaký, že to bylo spojený 

s takovým jakoby tvořením jo, že třeba přinesli obrázek nebo si vybarvili nějaký mandaly, nebo 

vždycky ona přečetla nějakej příběh, myslím, že se jí to líbilo, že to bylo takový všestranný, že 

měla pocit, že to není jenom jako cvičení, že jo.” 

Respondentky 3 a 4 vypověděly, že hravá forma udržela zájem jejich dětí o kroužek. 
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R3: „Dceru to v podstatě baví doteď, ale možná je to i tím, že je to taková jako ta 

dětská jóga je taková hravá jóga, že to není to, co je vlastně potom v tom dospělým věku, ale že 

ty děti do toho opravdu mají zakomponovaný hry, takže je to, že možná si to ani neuvědomí, že 

dělají tu jógu, umí ty pozice jako ty dospělý, že jo, ale je to tou hravou formou. 

R4: „Určitě si myslím, že to pozitivní vliv na děti má všeobecně… Protože vlastně ta 

dětská jóga se vede trošičku jinak, zábavnou formou a byla jsem překvapená, jak on se dokáže 

tu hodinu prostě opravdu na to koncentrovat.”  

Třetí respondentka zároveň poznamenává, že podle jejího názoru právě činnosti rozví-

jející kreativitu dceru na józe baví. 

R3: „Pokud jí to baví, a říká, že jí to baví, tak to asi pozitivní vliv na ni má. Jo a určitě 

asi by v tom pokračovat nechtěla, pokud by ji to nebavilo. A tím, že pořád jakoby přemýšlí a 

vždycky se ptá, co bude za téma na józe, jo, takže se o to zajímá. Takže si myslím, že ve smyslu 

rozvíjení nějaký kreativity, že o tom jakoby přemýšlí a i se snaží do toho zapojit ty své kama-

rádky, který tam chodí.” 

Tato respondentka pokračuje v další části rozhovoru, když se vrací ke kreativitě: 

R3: „Že si vymyslely hru, kterou pak mohly předvést na tý druhý hodině a připravit to 

pro ty druhý děti. Takže možná v tom smyslu jakoby rozvíjení nějaké kreativity, co bych řekla.” 

Další maminka v jógových hrách a aktivitách vidí prostředek k poznávání. 

R5: „V podstatě to bylo často pro ty děti, to byly hry a cvičení, aby je to bavilo. … Ono 

je to tam ve hrách, a oni se tam dotýkají těch témat jógovejch, ale opravdu úměrně věku těch 

dětí, aby to pro ně bylo třeba něčím objevný.” 

12.3.  Chování 

Kategorii Chování jsem rozčlenila do dvou subkategorií: „interakce s druhými” a „psy-

chohygiena”. Celkem se mi zde shromáždilo osm kódů, které by pro svou obšírnost mohly být 

zařazeny i v jiných kategoriích, mně se však jevily zásadní právě z hlediska chování. 

12.3.1. Interakce s druhými 

Tato subkategorie obsahuje kódy jako „vzájemné doteky”, „neublížení”, „ohledupl-

nost”, „nesoutěžení”, „nenásilnost” a „soulad pocitů a jednání”. 

Rozhovor s první respondentkou přinesl myšlenku, že cvičení ve dvojici a vzájemné 

dotyky učí děti ohleduplnosti a uvědomění si toho, že nechtějí ublížit jak jeden druhému, tak 

i sobě samému. 
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R1: „ty děti mají rády takové různé pozice nebo cvičení ve dvojici, to znamená že na 

sebe jako sahají, že se dotýkají, a myslím si, že jakože ten dotyk toho druhého jako je takový, že 

je učí prostě být ohleduplný, že ví, že si jako nemůžou a nechcou si ublížit navzájem…” 

V další části rozhovoru stejná respondentka uvedla, že během jógy nedochází k 

soupeření mezi dětmi. 

R1: „Jóga s dětma není žádná soutěž, nic se tam jakoby nedokazuje - kdo je lepší a 

kdo vyhraje. Jsou to prostě nesoutěžní aktivity, takže ty děti jsou tam uvolněné, což potom v 

důsledku a výsledku má jakoby potom dopad, že jsou takové v pohodě.” 

Nenásilnost 

Dalším kódem souvisejícím s přínosem jógy na chování dětí se objevil v šestém rozh-

ovoru. Maminka popisuje, že jóga může děti prostřednictvím poznání sebe sama naučit se jed-

nat v souladu se svými pocity. 

R6: „Ony pak umí na sobě poznat, jak se samy cítí, umí to pak vložit do slov a popsat, 

tak už se automaticky, že jo, chováš k někomu jinýmu s nějakým respektem a empatií, Protože 

když umíš popsat svý pocity a chápeš, že je má někdo jiný, tak jsi potom vstřícnější, otevřenější, 

no.” 

12.3.2. Psychohygiena 

Subkategorie Psychohygiena zahrnuje kódy „Dělání jen jedné věci”, „Bytí off-line” a 

„Žít svůj život”. 

Kód dělání jen jedné věci se objevil v třetím rozhovoru. Maminka zde popisuje, jak se 

snaží uplatňovat principy z jógové filosofie i doma při běžných činnsotech: 

R3: „No a co se týká třeba nějakých těch jógovejch filosofií, tak samozřejmě nějakým 

způsobem se to tam snažím zakomponovat. Jo, přesně takový to, soustředit se na sebe, nedělat 

dvacet věcí naráz, jo, aby si děti uvědomovaly, co dělají.” 

U této respondentky jsem zaznamenala i další kód, a sice bytí offline, když pokračovala 

slovy: 

R3: „Úplný nešvar, ony si třeba děti braly mobil do tý hodiny, mi vždycky říkaly: „a co 

když nám to někdo ukradne?”, tak říkám: „máte tady paní na recepci, můžete si dát mobil k 

ní.” Jo opravdu mi přijde, že oni bez těch mobilů nedají ani ránu, jo. A říkám: „soustřeďte se 

na něco jinýho.” ….. Takže tohleto mi přijde, že to je takovej velkej nešvar dnešní doby a i to 

potom nutí ty děti dělat dvacet věcí naráz a vůbec si nevšímá jako, co se děje kolem.”  

Do Kategorie Psychohygiena jsem zařadila i kód žít svůj život, který se objevil u páté 

respondentky: 
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R5: „…jinak žijeme jako mnohem víc venku a vně sami sebe. Žijeme nějaký příběhy , 

který nejsme ani my, že jo. Takže si to myslím, že je tam ta vnímavost, citlivost, ta schopnost se 

zastavit, ztišit, poslouchat sám sebe a pak i ostatní.” 

12.4.  Emoce 

V kategorii „emoce” budou objasněny kódy „Uvolňující techniky”, „Emoční zpevnění”, 

„zklidnění”, „nehodnocení” a „práce s emocemi”. Poslední kód jsem zařadila do emocí z toho 

důvodu, že respondentka o něm mluvila v souvislosti s emocemi dítěte.   

V oblasti psychické pohody dětí se objevila velká souhra názorů. Všechny maminky se 

shodly na tom, že jógové cvičení v dětech buduje vnitřní klid. Některé respondentky ocenily, 

že děti využívají jógové techniky uvolňující pocit vnitřního napětí i samy doma nebo mimo 

kroužek.  

R2: „Když byla ve stresu, tak si začala dělat jako ÓÓÓM  sama vod sebe, tak jsme se 

tomu s manželem smáli, jak si sedla do toho dřepu, do tý pozice, to mi přišlo, že chápala, že se 

tím může, nějak uklidnit.” 

R3: „Syn se zajímá spíš o takový ty duchovní věci, jednu dobu zkoušel jakoby meditaci, 

což mi přišlo jakoby vtipný jako v 11 letech (smích), že si dítě tak sedlo a že medituje.” 

Druhá respondentka, maminka osmileté holčičky má zároveň pocit, že praktikování 

jógy přispívá k emočnímu zpevnění jejího dítěte.  

R2: „Já jsem měla pocit, že jí to může pomoct, že jako cejtila, že by jí to mělo emočně 

určitě nějak zpevnit…” 

Kvalita zklidnění byla rovněž kladně hodnocena téměř všemi respondentkami. Tento 

kód nejenže se objevoval ve všech rozhovorech, ale také se v jednotlivých rozhovorech opako-

val.  

R1: „… děti jsou vnímavější, a že prostě to cvičení nebo ten program přizpůsobený těm 

dětem, že jim jako prospívá, jsou prostě klidnější.” 

R2: „Vždycky tam mají nějakej jógovej úvod, to mi přijde, že to vždycky má ráda a že 

nějak chápe, že je to na uklidnění, že jako ji to může nějakým způsobem uklidnit.” 

Třetí respondentka, maminka a současně lektorka jógy informovala o výpovědích ma-

minek svých malých klientů a klientek.  

R3: „Jako co bych i řekla na ty maminky, který mám potom zpětnou vazbu od nich, tak 

třeba ty bych řekla jakoby, že mi zpětně dávají vazbu, že to pozorujou ten pozitivní vliv, že třeba 

to dítě je nějakým způsobem klidnější a třeba i doma si zkouší nějaký ty pozice. Takže co se týká 
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jako těch dětí, tak asi třeba ty rodiče dávali ty děti na jógu s určitým cílem, nějaký ty pozitivní 

vlivy toho zklidnění asi na nich pozorujou, no.” 

Slova obsahující význam klidu se opakují i ve výpovědích čtvrté respondentky: 

R4: „Hledala jsem nějaký způsob, jak mu pomoci a jak ho uklidnit…tam byly ty symp-

tomy Aspergerova syndromu tak silný tenkrát, že si myslím, že během tý lekce vůbec dokázal 

udržet tu pozornost a být tu hodinu v klidu a neměl žádné záchvaty….” 

Na třetí otázku týkající se emocí tato maminka opětovně odpovídá:  

R4: „Tak tam to zklidnění určitě, tam ten asperg má v sobě hodně tyhlety emoční stavy… 

Nám to tu situaci určitě usnadnilo, že to pomáhalo v tom, že se opravdu začal zklidňovat.”” 

Podobně oceňuje zklidnění na józe i další respondentka: 

R5: „… navozovat to zklidnění a bejt chvíli v tichu, tak to pro ně bylo takový hezký a 

objevný.” 

Responentka 5 mluví o přínosu zklidnění v souvislosti s dnešním hektickým světem: 

R5: „A druhá věc je jako, v tom dnešním světě, kolik se toho na ně valí i v podobě těch 

kroužků a školy a všeho, je trochu to zastavení, zklidnění, to dostání se sám k sobě.” 

Šestá respondentka rovněž dává jógu do souvislosti se zklidněním dětí. Domnívá se 

však, že děti jógu - a tudíž zklidnění - již v sobě mají. 

R6: „Když si vezmeš původní význam jógy, vlastně spojení, zklidnění, tak ty děti to mají. 

Jenom my si musíme dávat pozor, abysme je to neodnaučili.” 

První respondentka zmiňuje nehodnotící aktivity, které v dětech nevytvářejí pocit sou-

peření nebo tlak na výkon a tudíž ani psychický tlak. 

R1: „Měla jsem tam chlapečka, který třeba se mu nepovedlo něco, nemohl něco udělat, 

nebo se mu to nelíbilo, jak to udělal a rozplakal se. My jsme mu vysvětlili, že to vůbec jako 

nevadí, že to není o tom to udělat co nejkrásněji, ale prostě zahrát si na to, na tu pozici nebo 

na to zvířátko, a ty děti to braly. Jo ony se neposuzovaly, jestli to umí hezčeji, nebo jestli to 

někdo udělá tak.” 

Jeden z rozhovorů také poukázal na to, že děti mohou díky technikám relaxace a medi-

tace snáze porozumět svým emocím a následně s nimi lépe pracovat. 

R6: „Určitě, může tu emoci umět pozorovat, může si ji umět představit v rámci nějaký 

relaxace nebo meditace a líp jako to pochopit, líp s tím pracovat.” 

12.5.  Škola 

Při dotazování na vliv jógy ve škole jsem měla na mysli zejména to, jestli např. dítě lépe 

udrží pozornost, proto jsem tuto otázku každé respondentce upřesňovala s dotazem, jestli se 
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cvičení jógy projevuje např. v délce pozornosti během vyučování nebo při plnění domácích 

úkolů. Výpovědi respondentek se výrazně nelišily,  až na odpověď jedné respondenkty, jež se 

domnívá, že jóga má vliv na pozornost ve škole. Objevil se i názor, že jóga pomáhá děttem 

zvládat školní stres. Další maminky se víceméně shodly na tom, že vliv na školu u svých dětí 

nepozorují. Kategorie „škola” je tedy rozřazena do dvou subkategorií: „bez vlivu” a „vliv jógy”. 

 

12.5.1. Bez vlivu 

V subkategorii „Bez vlivu” jsou popsané kódy „beze změny” a „způsob výuky”. 

Tři respondentky nepociťují změnu ve škole díky józe. 

R2: „Tak tam mi asi přijde, že ne, ten školní výkon to bylo plus minus stejný, to si ne-

myslim, že bysme to jako hodnotili.” 

R3: „Zase pokud bychom to vzaly u tý L…, tak hmm, protože s tím nikdy problémy 

neměla, takže tam těžko posoudit.” 

R5: „Já tady asi nedokážu říct, protože s ní nikdy v tom nějakej problém nebyl. My jsme 

potom i našli školu, která je státní, ale má i montessori pedagogiku, prvky. Takže ona není v tý 

klasický třídě, kde musí sedět a tu pozornost držet, a ona s tím nikdy problém neměla.” 

Další dvě respondenkty se rovněž domnívají, že větší vliv než jóga má spíše způsob 

výuky a práce pedagogů. 

R1: „Ta pozornost se prostě vytrácí, protože je to nebaví a můžou být klidné, jak chtějí, 

ale prostě se v tom nenašly. Takže ano, vliv to má, ale je potřeba tam se podívat na způsob 

výuky prostě.” 

R6: „Jinak spíš je to o způsobu výuky, aby byla zajímavá, aby ty děti nemusely sedět v 

lavici. Určit, co je v tom daným vývojovým stadiu zajímá, že jo.” 

 

12.5.2. Vliv jógy 

V subkategorii „bez vlivu” byl uveden názor první respondentky, že školní výkon je 

ovlivněn spíše způsobem výuky. Tato respondentka však věří, že jóga může pozitivně ovlivňo-

vat  délku pozornosti u dětí. 

R1: „Určitě to má vliv na tu pozornost, že to dítě je takové klidnější, dokáže třeba tu 

pozornost udržet dýl.”  

Jedna z maminek je názoru, že jóga může pomoci dětem pracovat se stresem, zvládat 

ho a tak lépe zvládat školní požadavky. 
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R6: „Asi v tý škole nebo co se týče toho školství, tak v tom vidím tu práci se stresem, no. 

…. Samozřejmě když jsou děti vystresovaný, tak je to naučí líp pracovat se stresem.” 

Zajímavý byl i dodatek jedné z respondentek, kterou jóga ovlivňuje v jejím přístupu k 

dceřinému školnímu výkonu. Uvádí, že ji jóga inspiruje ve vedení dcery k tomu, aby byla 

spokojená sama se sebou. V rozhovoru vzpomínala, jak dcera školní příklad vypočetla 

správně, ale svým vlastním postupem. Když ji pedagog ohodnotil špatnou známkou, cítila se 

být ukřivděna. 

R4: „Spíš jakoby, když se jí něco nepovede, že je z toho taková smutná, což se jí snažím 

podporovat v tom, že se nic neděje. A třeba i z tý jógy jí dávám příklady, “hlavně abys byla 

spokojená ty. Jo, že nezávisí na tom, že jsi dostala špatnou známku, jasně že můžeš mít pocit 

křivdy”. Takže spíš se jakoby snažím ji podporovat, aby se viděla ona sama taková, jaká je a 

byla spokojená s tím, co je a že ji někdo ohodnotí.” 

12.6. Tělesné zdraví 

Dalším okruhem otázek byl přínos jógy pro tělesné zdraví dítěte. Zajímalo mě, jestli 

respondentky pozorují u svých dětí pozitivní dopad jógového cvičení na jejich tělesné zdraví a 

pokud ano, jak konkrétně se to projevuje. Kategorii jsem rozdělila na dvě subkategorie - „ana-

tomický aspekt” s kódy, jež se týkají přínosu pro tělo a jeho části, a „psychický aspekt”, který 

sdružuje kódy s významem postoje dítěte k tělesnému pohybu. 

12.6.1. Anatomický aspekt 

 Kódy, zahrnuté v této subkategorii jsou „oboustrannost pohybu”, „protažení těla” a 

„držení těla.” 

Respondentky kladně ohodnotily fakt, že jóga nezatěžuje tělo jednostranně, jako to je u 

některých sportů, ale pozice se opakují stejně dlouho na obě poloviny těla. 

R1: „tam je důležité říct, že ten pohyb, ten jógový je takový jako všestranný. Jo, že to 

není zatížené třeba jako hokej nebo tenis, kdy jsou různé dysbalance a skutečně to je všestranný 

pohyb…” 

R4: „Tak si myslím, že je to taková dobrá jiná kombinace k ostatním sportům, protože 

on vlastně tenkrát začal  plavat, hrát badmitnon, což je zase jednostranný sport, tak si myslím, 

že ta jóga mu v tom zase supr pomáhá.” 

Dalším kódem, který se objevil v této subkategorii, bylo protažení těla. Podle několika 

maminek jsou svaly a klouby díky józe pružnější. 
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R2: „Jako to jo, řekla bych, že byla taková mrštnější, nebo ohebnější nebo že se jako 

víc hejbala, já myslím, že v tomhle směru to bylo dobrý.” 

R4: „Ta jóga mu v tom zase supr pomáhá, že to tělo protáhne a uvolní ty svaly, na který 

při těch hodinách nemají zase tolik času.” 

R6: „Myslím, že když ty děti pak začínají tuhnout, tak jim pomůže třeba s pružností.” 

Zmínka o pozitivním vlivu na držení těla se objevila v prvním a čtvrtém rozhovoru. 

R1: „…určitě se to týká držení těla, tak tam pro ty děti to dává základ, kor když potom 

rostou a vytáhnou se a vyrostou rychle”. 

R4: „Začali jsme před třema rokama taky, to možná mohlo být tak plus mínus ve stejnou 

dobu, a tam bych řekla, že to bylo z mý strany kvůli špatnýmu držení těla syna.” 

Čtvrtá respondentka pokračovala v další části rozhovoru: 

R4: „Jako rozhodně bych řekla, že po fyzické stránce to vliv má, jak to cvičení fyzické, 

to jsem mohla pozorovat na synovi, že opravdu začal, to držení těla jakoby zlepšovat.” 

12.6.2. Psychický aspekt 

Kódy obsažené v této subkategorii jsou „seznámení se s pohybem”, „vnímání pohybu” 

a „pozitivní vztah k pohybu”. 

Pátá respondentka se domnívá, že seznámení se s pohybem a vnímání pohybu, popř. 

procítění jsou jedny z nosných prvků jógové lekce.  

R5: „Tak co se týče jógy pro děti, jako když se účastní jógový lekce jako takový, a tam 

si myslím, že tam jsou takový dvě nosný věci, co tam vidím. Jedno je ten pohyb jako takovej, 

vůbec seznámit se s tím pohybem, jak se hejbat, ale zároveň ho vnímat, takže mít tu vnímavost 

co opravdu dělá s tím tělem.”  

Kvalitu vnímání těla zmiňuje šestá respondentka: 

R6: „Být vnímavější ke svýmu tělu, aby věděli, co jim dělá dobře, co jim nedělá dobře." 

Několikrát resopondentky ocenily i pozitivní vztah k pohybu.  

R1: „… hlavně ty děti mají pozitivní  vztah k tomu pohybu.” 

R5: „Když jsme tady zkoušeli vlastně pro děti jógu, tak spoustukrát pro ně je tam důle-

žitý, aby ten pohyb byl jako zábavnej, aby je to bavilo, je to tam jako fajn.” 
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12.7.  Další oblasti 

Poslední otázka se týkala jiných oblastí vlivu jógy na děti. Konkrétně jsem měla na 

mysli např. oblast stravování nebo ekologické smýšlení dětí, což jsem následně vždy respond-

entkám položila jako podotázku. Kategorie „další oblasti” se skládá ze dvou subkategorií: „eko-

logie” a „zdraví jídelníček”. 

12.7.1. Ekologie   

V této subkategorii se mi shromáždily následující kódy: „vztah ke zvířatům a přírodě”,  

„žití se zvířaty”, „napodobování zvířat”, „znečištěný les”, „zbytky jídla” 

Respondentky se shodly v tom, že jóga může pozitivně ovlivnit vztah dětí ke zvířatům 

a přírodě obecně. První respondentka uvedla, že při józe využívá plyšová zvířátka. 

R1: „Nevím, jak přesně to říct, ale ony i ty pozice těch zvířátek jsou přece takové, že to 

vzbuzuje, že máme rádi zvířata kolem sebe, nebo prostě nechceme ubližovat, chceme se kama-

rádit prostě.” 

Tato respondentka využívá pobytu venku k poznávání zvířat a přírody a k uvědomění 

si toho, že tu žijí s námi. 

R1: „Ten vztah určitě i ke zvířatům, jakože mají k nim lepší, vztah k tomu něco neničit. 

Když jsme venku, tak si představovat pár mravenců, pavouků, že prostě jsou tam s nima a učí 

se, že jako nikdo nikomu nechce ublížit, ani ten pavouk nechce ublížit tomu, kdo je na podložce, 

takže je to takové, takové čisté.” 

Další respondentka se svěřuje, že její dceru trápí znečištěný les. 

R5: „Ale že najednou měla sama obrovský, jak se tomu říká, nutkání, třeba chránit 

přírodu. Ve smyslu, když třeba jedeme do lesa a tam jsou odpadky, tak ona je schopná se tam 

rozplakat, že ten les je tam tak znečištěnej, a že to nemůžeme odnést, když jsme třeba na kolech, 

tak je to pro ni taková trýznivá situace, co s tím. 

Dcera respondentky si však uvědomuje i plýtvání jídlem.  

R5: „To samý teď máme s vyhazováním jídla. Že třeba je pro ni hrozně bolestný vyha-

zovat jídlo a vlastně, i když to nemůže sníst a teď je v tom rozporu, jako co s tím?Takže tam je 

to jako hodně vidět.” 

12.7.2. Zdravý jídelníček 

Téměř každá respondentka se vyjádřila k tématu jóga a strava. Maminky se shodovaly 

v tom, že největším vzorem pro děti jsou rodiče a to, co jim připraví na talíř, popř. co najdou v 
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doma v lednici. Mnohé však ocenily přínos jógy i v této oblasti. Do této kategorie jsem zazna-

menala kódy „vzory v rodině”, „pestrost jídelníčku”, „mezinárodní kuchyně” a „kvalitní maso”. 

Většina respondentek zastává názor, že děti nejvíce přejímají zvyky po rodičích. Vzory 

v rodině mají podle respondentek na chutě jejich dětí nejsilnější vliv. 

R1: „No to stravování, to má asi hodně vliv to prostředí, ve kterém to dítě je. U těch 

dětí je to skutečně o tom, co dostanou od těch rodičů, takže pokud takhle smýšlejí rodiče, tak 

tam je to pro ně určitě přirozenější. … Protože ony přebírají ty vzory po rodičích.” 

R3: „Třeba u toho jídla ne úplně v tý struktuře asi, protože ony stejně jako, manžel jako 

je přes salámy, ať se to u něj snažím eliminovat, jak chci, tak vždycky: “A tys nekoupila žádnej 

salám?” Tak to prostě kupuju, a ty děti to tam pak vidí, jako ne že bych jim, rozhodně jim nic 

nezakazuju, jo. 

Pestrost jídelníčku, kterou může jóga jakožto styl života dítěti nabídnout, ocenila druhá 

respondentka, která se s dcerou účastnila jógového víkendu a s tím spojené i vegetariánské 

kuchyně. Respondentka uvedla, že je zvyklá převážně na masitou stravu, ale vegetariánská ku-

chyně byla natolik bohatá a vyvážená, že neměla za celý víkend potřebu ani touhu dát si maso. 

Navíc ji i chuťově hodnotila velmi pozitivně. Na vegetariánské stravě si pochutnala i její dcera.  

R2: „Tak tam mi přišlo, že tam vařili faakt výýborně. Že to bylo až neuvěřitelný, že i já 

mám v tom jídelníčku toho masa docela dost a vždycky, když maso vynechám, tak mi přijde, že 

to není úplně ono, ale tam teda opravdu mi přišlo, že to nebylo vůbec znát. Jako dva dny jsme 

si pochutnaly. A že to bylo jako dobrý určitě, že i ona viděla, že prostě, jako se bez toho masa 

dá.” 

Jak jóga může přispět v dalších oblastech života dítěte, doplňuje šestá respondentka. 

Dalo by se říci, že tato odpověď v sobě zahrnuje více kódů a kategorií. Respondentka odpoví-

dala na otázku ohledně stravování, rozhodla jsem se tudíž ponechat kód v této kategorii. Re-

spondentka opětovně zmiňovala, že vnímání sebe sama může přispět k výběru zdravějšího a 

ekologičtějšího způsobu stravování. 

R6: „Já si myslím, že když se máš rád, vnímáš se, tak už automaticky nejíš věci, co ti 

nedělají dobře, nejíš věci, který ničí planetu, nebo asi jíš, protože bez toho to úplně nejde, ale 

snažíš se tomu vyhnout, nakupuješ bezobalový produkty a tak, seš si vědoma sebe i toho okolí, 

se kterým chceš být v dobrým vztahu a nechceš ho ničit. Je to o tom, že vnímají sami sebe a už 

nechtějí a už prostě nechtějí se chovat nějak nepatřičně ke svému okolí.” 
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13.  Výsledky výzkumu a zodpovězení výzkumných otázek 

 

Tato kapitola se zabývá zodpovězením výzkumných otázek, k čemuž poslouží výše po-

psané poznatky. Následující podkapitoly shrnují odpovědi na každou výzkumnou otázku 

zvlášť.    

13.1. DVO 1: Pokud má jóga na dítě pozitivní vliv, v čem konkrétně? Co nej-

více na józe maminky oceňují? 

Maminky dětí navštěvující kroužek dětské jógy si nejvíce chválí fakt, že děti kroužek 

baví. Pozitivní vliv vidí právě v tomto ohledu. Zdůvodňují to faktem, že pro ně kroužek jógy 

může být v mnohém objevný, Dětem samotným, jak je maminky interpretují, přijde na kroužku 

poutavá všestrannost aktivit a tudíž rozvíjení jejich kreativity. Na kroužek, který zahrnuje mimo 

cvičení i výtvarné činnosti, tvoření, poznávání přírody, apod. se těší a již před samotným koná-

ním kroužku je zajímá, co se bude na kroužku dít. Respondentky rovněž chápou dětskou jógu 

i jako prostředek k poznávání. Jak popisovaly, jógové hry a aktivity obsahují mnoho poznání a 

v tomto smyslu je to pro děti objevné. 

13.2. DVO 2: Projevuje se jóga pozitivně v oblasti chování dětí? 

Z výzkumného šetření vyplývá, že v dětech kroužek jógy může rozvíjet ohleduplnost k 

druhým lidem prostřednictvím vzájemných doteků a společných činností, při kterých jsou si 

navzájem tělesně blízko. Děti se učí na józe také neubližování jeden druhému. Jóga je speci-

fická pro aspekt nesoupeření, což bylo v rozhovorech také ceněno. Děti jsou dle slov respon-

dentek díky tomu uvolněné a více v pohodě.  

Jóga je nenásilná aktivita, děti nevyvíjejí násilí ke druhému ani sami k sobě. Nejsou s 

ním konfrontování ani prostřednictvím např. médií. Tento fakt respondentky rovněž hodnotily 

kladně. 

Aspekt jednání v souladu s vnitřními pocity byl taktéž uveden jako možný přínos jógy 

pro děti. Maminky se domnívají, že jóga učí děti poznat a popsat své vnitřní pochody, provní-

mat své pocity, což může přispět ke vstřícnějšímu a empatičtějšímu chování vůči druhým lidem. 

Jóga může na děti působit jak přímo, tak zprostředkovaně. Respodentka, maminka a 

zároveň jógová lektorka se ráda inspiruje jógou i ve výchově. Své děti učí nedělat více věcí 

najednou, ale plně se soustředit na jednu činnost. Snaží se například omezovat používání mo-

bilů a internetu u dětí, zvláště v situacích, kdy je to nevhodné (např. během jídla nebo při lekci 
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jógy). Spolu s tím může souviset i plnohodnotné prožívání svého života, o což často díky soci-

álním sítím a internetu přicházíme. Podle slov respondentek učí jóga je i jejich děti žít svůj 

život, dokázat se zastavit a zaposlouchat se do sebe a svého těla.  

13.3. DVO 3: Jaký přínos může mít jóga na emoční prožívání dětí? 

Respondentky souhlasně vypověděly pocit, že jóga buduje vniřtní klid a emoční 

zpevnění jejich dětí. Děti si samy doma v případě potřeby zkoušejí uvolňovací techniky. 

Zejména když pociťují vnitřní napětí. Stávají se v tomto ohledu tedy soběstačnými. 

Kroužek jógy dětem také přinesl zklidnění, což považují za nejcennější přínos ma-

minky, které z tohoto důvodu kroužek jógy pro své dítě zvolily. Objevil se i názor, že děti jógu 

a kvalitu zklidnění již v sobě mají přirozeně a my jako dospělí bychom si měli dávat pozor, 

abychom je o ni necitlivým výchovným přístupem nepřipravili.  

Podobně jako v předchozí otázce, maminky oceňují nehodnotící aktivity během jógo-

vého cvičení, což v dětech nevytváří psychický tlak a může tak mít působit pozitivně na jejich 

emoce. Relaxační techniky a meditace pomáhají dětem porozumět svým emocím a následně s 

nimi lépe pracovat. 

13.4. DVO 4: Projevuje se jóga v oblasti školního výkonu dětí? 

Maminky se víceméně shodly na tom, že spíše než jóga samotná na děti působí způsob 

výuky a pedagogická činnost. Z jejich slov vyplývá, že jóga samotná neovlivní, jak děti budou 

školu vnímat a jaké výkony v ní budou podávat.  

Jóga jim však může pomoci zlepšovat pozornost a učit se pracovat se stresem. V těchto 

ohledech vidí mnohé respondentky největší přínos. V jednom rozhovoru se také ukázalo, že 

rodič se jógou inspiruje v budování sebedůvěry a pevného charakteru dítěte.  

13.5. DVO 5: Jak jóga podporuje fyzické zdraví dětí? 

Výzkum poukázal na to, že respondentkám se na józe líbí oboustranné provádění pozic. 

Jógové cvičení pokládají za vhodný doplněk k jednostranně zaměřeným sportům, jako je např. 

tenis. Dvě respondentky mají přímou zkušenost se zlepšením držení těla u svých dětí.  

Fyzický benefit jógového cvičení maminky vidí i co do protažení těla svých dětí. Jóga 

protáhne svaly dětí a děti jsou tak pohyblivější. V rozhovorech bylo zmíněno jak rozvíjení 

pozitivního vztahu dětí k pohybu, tak seznámení se s pohybem a jeho procítěním, které jóga 
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nabízí. Respondentky také uvedly, že jóga může v dětech rozvíjet vnímavost ke svému tělu a k 

pohybu. 

13.6. DVO 6: Promítá se pozitivní vliv jógy i v dalších oblastech života dětí? 

Tato oblast poukázala na pozitivní aspekty jógy ve stravování a ekologii. Maminky se 

vícekrát shodly na tom, že chutě k jídlu ovlivňují spíše vzory v rodině a domácí prostředí než 

jóga samotná. Jedna respondentka však uvedla, že jógový pobyt, kterého se zúčastnila s dcerou, 

obohatil jejich dosavadní převážně masitý jídelníček o nové chutě a vegetariánskou stravu. 

Jiná respondentka uvedla, že se její dcera snaží neplýtvat s jídlem. Maminka jógou žije 

a tento životní styl se promítá i do rodinného života, u dcery může být pak jedním z projevů 

starost o přírodu a ekologie. Podobně se vyjadřuje i další maminka a současně lektorka dětské 

jógy, která s dětmi chodí ven poznávat přírodu a seznamovat se se zvířaty. Doplňuje, že jógové 

pozice napodobující zvířata v dětech může probouzet přátelský vztah k nim a vědomí toho, že 

tu žijí s námi. 

Respondentky přínos jógy v oblasti stravování a vztahu k přírodě vidí především v 

ekologickém a šetrném stylu života. Jógové učení děti může vést k menšímu plýtvání jídlem, 

nepřejídání se a k výběru zdravějších potravin. Intenzivnější soužití s přírodou, které kroužek 

jógy nabízí, rozvíjí v dětech přátelský vztah k přírodě i ke zvířatům. 
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14.  Diskuze 

Výzkum ukázal, že v očích rodičů jóga může mít pozitivní výchovný vliv na děti ve 

věku mladšího školního věku. Mé výsledky v několika bodech korespondují jak s literaturou, 

tak i s dosavadními výzkumy na podobná témata. Ačkoliv výzkumy uvedené ve druhé kapitole 

této práce se zaměřily na každodenní praxi jógy a meditace po ohraničenou dobu, aby posoudily 

jejich možné přínosy pro děti, výsledky  se v mnohém neliší. 

V odstavci 2.1 bylo popsáno, že jóga může pozitivně působit na různé oblasti života 

dětí. Podle studie pravidelná jógová praxe učí děti zvládat stres a odbourávat pocity tenze. U 

mnoha dětí se také pozitivní účinky projevily například v sebekontrole, sebedůvěře, kreativitě 

a pozornosti. Je zajímavé, že respondentky mnohdy zmiňovaly totožné oblasti, zde například 

kreativitu, aniž bych tento pojem já jakožto výzkumnice použila během rozhovoru. 

Výzkumy uvedené v kapitolách 2.1, 2.2., a 2.4 ukázaly, že jóga pomáhá dětem uvolňo-

vat pocity stresu a úzkosti. S podobnými výsledky přišla i tato studie. Respondentky se shodly 

v názoru, že jóga přispívá k psychickému klidu jejich dětí a pomáhá odbourávat stres. Výzkum 

však přinesl i zjištění, že děti se obracejí k relaxačním technikám jako podpoře při zvládání 

napětí i samy bez pomoci dospělých. V tomto ohledu se stávají soběstačnými a autonomními 

bytostmi.  

Výsledky v praktické části této práce dále korelují s teoretickou částí co se týče nesou-

těžení a neporovnávání se. Teoretická část vícekrát zmiňuje autory, kteří zdůrazňují nesoutě-

žení a neporovnávnání se jeden s druhým (kap. 4, 8.5.2). I mezi respondentkami se objevil 

názor, že jedním z přínosů jógy je právě fakt, že se jedná o nesoutěžní aktivitu. Ve čtvrté 

kapitole uvádím jeden z cílů jógy podle autorů Stewarda a Phillipse “poznat své tělo”.  Zde 

vidím další shodu s touto studií, neboť myšlenka, že jóga děti učí poznávat pohyb a své tělo se 

v rozhovorech rovněž objevila. 

Ačkoliv výzkumy v druhé kapitole poukázaly na to, že jóga se může podílet na školní 

výkonnosti, konkrétně pozornosti a koncentraci, mezi respondentkami se v tomto ohledu obje-

vovaly rozpory. U některých respondentek panoval názor, že jóga může ovlivňovat pozornost 

dětí, nezanedbatelný byl ale i počet názorů, že zájem o školu a s tím související kongnitivní 

schopnosti buduje spíše sama škola a pedagogové. 

V kapitole 8.1 se zabývám přínosy jógy coby fyzického cvičení pro děti. Výsledky vý-

zkumu korespondují s touto kapitolou zejména v oblastech protažení a flexibility dětí, zpevnění 

těla (držení těla). Čtvrtá kapitola podává výčet cílů jógy pro děti, např. Steward a Phillips pop-

isují jako jeden z cílů jógy pro děti „Poznat lépe své tělo”, což se do jisté míry shoduje se slovy 
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respondentek o tom, že jóga děti učí vnímat své tělo. Podobně potom cíl “přinášet radost z 

pohybu” od H. Luhanové koresponduje rovněž s názory respondentek. 

Musím přiznat jisté překvapení, jak málo se mi podařilo najít literatury nebo studie vě-

nující se výchovnému vlivu jógy na děti. Kdo se dostal za „začátečnické” pojetí jógy jakožto 

zdravého cvičení a protahování, jistě mi potvrdí, že filosofická stránka jógy může skvěle sloužit 

jako zdroj morálky a jednoduchého návodu na spokojený život. Mně osobně nejednou pomohla 

v situacích, kdy jsem si nevěděla rady. Výchovnému aspektu jógy se dle mého názoru klade 

jen nepatrný prostor v jinak cvičebně zaměřené literatuře. Jógové pozice těla neboli ásany jsou 

pouhou špičkou ledovce a je velká škoda, že se pohled na jógu často sužuje jen jako na cvičební 

průpravu.   

Navzdory shodným výsledkům má tato studie i své limity. Je nutno zmínit, že výzkum 

již nepostihnul, jaké další vlivy mohou na děti působit a přispívat ke zkoumaným jevům.  Na 

rozvoji dětí se podílí velké množství činitelů, které se mohou vzájemně ovlivňovat. Je taktéž 

vhodné zamyslet se nad tím, do jaké míry respondentky vypovídaly skutečné pocity, a do jaké 

míry svá očekávání, která od jógy mají. Pocity responentek mohou být do určité míry zkreslené 

právě očekáváními. Podobně jako u jiných kvalitativně zaměřených studií může být problema-

tické zobecnění výsledků. 

Výzkum na druhou stranu upozornil na etické přínosy pro děti, které se mi příliš neda-

řilo v české ani v zahraniční literatuře, věnující se dětské józe, dohledat. Maminky jógu dávají 

do souvislosti se zdravým životním stylem, starostí o přírodu a zvířata, ale i s plnohodnotným 

prožíváním přítomného okamžiku. Jóga se dle nich neslučuje s typickým nešvary dnešní doby, 

kterými jsou nadměrné používání mobilů a moderních technologií nebo také tzv. multitasking 

neboli dělání několika věcí najednou. V tomto ohledu vidím svou studii asi nejvíce obohacující 

a doporučila bych další studie na témata jógy jakožto zdroje etiky a morálky pro děti. Ze studie 

dále vyplynulo, že samotné maminky se jógovou filosofií rády inspirují ve výchově svých po-

tomků . Bylo by jistě přínosné budoucí studie směřovat i v tomto duchu. 
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15.  Závěr 

Diplomová práce se zabývala výchovným vlivem jógy na děti mladšího školního věku. 

Hlavním bodem zájmu bylo zjistit, jak rodiče vnímají působení jógy na rozvoj svých dětí. Te-

oretická část práce seznámila čtenáře s jógou v obecné rovině a uvedla specifika dětské jógy. 

Zaměřila se na téma mladšího školního období a vymezila základní pojmy „jóga” a „výchova”. 

Tato část dále pojednala o józe z pohledu aktivity ve volném čase a podala výčet jejího možného 

výchovného působení. Empirická část odhalila názory a pocity šesti maminek, jejichž děti se 

józe věnují, a to formou kroužku nebo domácí praxe. Pomohla objasnit otázku, jestli jóga na 

děti pozitivně působí. 

Výzkumné šetření ukázalo, že pohledem maminek jóga působí na vývoj jejich dětí po-

zitivně. Respondentky vnímají vliv v různých oblastech jejich vývoje. Jedním  z nejčastěji zmi-

ňovaných přínosů byla popisována psychická pohoda dětí. Právě v oblasti psychohygieny, jako 

je vnitřní zklidnění, práce se stresem a současně odreagování se od požadavků na výkon, je 

jóga přínosná. Jógová činnost může být pro děti v mnohém objevná. Podle mínění respondentek 

se děti na józe učí poznávat sami sebe, své pocity, emoce i své fyzické tělo. Porozumění sami 

sobě jim poté pomáhá lépe pracovat s fyzickou i psychickou úrovní své osobnosti.  

Jógové cvičení protahuje a posiluje obě poloviny dětského těla současně. Harmonizuje 

a vyvažuje dominantnější a slabší části těla. Jóga tak vhodně doplňuje jiné sporty co se týče 

jednostrannosti pohybu, tak i výkonu, protože po výkonnostních sportech dává dětem také pro-

stor pro nesoupeřící aktivity. Na tento fakt upozornila jak teroretická, tak i praktická část této 

práce. Respondentky taktéž uváděly, že jógové cvičení v dětech rozvíjí pozitivní vztah k po-

hybu. 

Základním předpokladem pro efektivní výchovné vedení je fakt, že dítě přistupuje k 

výchovné činnosti se zájmem, což ve výzkumném šetření rovněž zaznělo. Děti zpovídaných 

maminek jóga baví, poskytuje jim prostor pro hru a zábavu, čemuž přikládají velkou váhu. 

Pokud by jóga děti nebavila, přirozeně by se jí nevěnovaly. Jógové aktivity jsou kontaktní, učí 

děti chovat se ohleduplně k druhým lidem, zvířatům i okolí. Jóga může být vedena jak ve vnitř-

ních prostorech, tak i venku v přírodě. Zde v dětech rozvíjí pozitivní vztah k přírodě a dává jim 

možnost poznat, že i zvířata zde žijí s námi jako naši přátelé. Dítě se tak stává součástí přírody 

a pěstuje v sobě zodpovědnost za naši planetu.  

Ukázalo se, že jóga nemusí být jen přímým výchovným elementem, ale může zároveň 

inspirovat rodiče v jejich výchovném přístupu, tudíž působí na dítě zprostředkovaně. Jak ma-

minky vypověděly, jóga je inspiruje k výchově dětí jakožto sebevědomých a nezávislých by-

tostí, vědomě prožívajících svůj život.  
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17. Příloha: Ukázka rozhovoru s respondentkou 1 

 

Tak mám tady připravených šest otázek na téma: Výchovný vliv jógy děti mladšího škol-

ního věku, to znamená od těch 6ti let do dejme tomu 11ti let. Můžeme začít? Ano, poslou-

chám. 

  

1-> Domníváš se, že má jóga na tvé dítě pozitivní vliv? Pokud myslíš, že ano, tak v čem 

konkrétně? 

 

Určitě ano, myslím si, že pozitivní vliv má. Řekla bych, že když už se jóga cvičí od dětského 

věku, děti začínají cvičit jógu s maminkama, jsou malinké, myslím tím třeba 4 roky, tam je asi 

tak jádro toho začátku, když začnou tak brzo, děti jsou vnímavější, a že prostě to cvičení nebo 

ten program přizpůsobený těm dětem, že jim jako prospívá, jsou prostě klidnější. Mám z toho 

zkušenosti s vlastní dcerou. Vedla jsem také jógy s dětma na Maty, kde to není žádná soutěž, 

nic se tam jakoby  nedokazuje - kdo je lepší a kdo vyhraje. Jsou to prostě nesoutěžní aktivity, 

takže ty děti jsou tam uvolněné, což potom má v důsledku a výsledku jakoby potom dopad, že 

jsou takové v pohodě. Není to asi poznat hned po první hodině, ale po ňákém časovém úseku, 

já nevím, měsíc , dva třeba. Že je prostě taková klidnější.  

 

2-> Takže když to shrnu do hlavních bodů, jsou tam ty nesoutěžní aktivity, děti jsou klid-

nější a vnímavější.. Pochopila jsem to správně? Hmm hmm, ano. Pozoruješ u dítěte pozi-

tivní změny v oblasti chování? Napadá tě něco, třeba zase po delší době praktikování, 

nebo bezprostředně po lekci… Jestli se jóga nějak odráží v chování tvé dcery? 

  

No tam je zajímavý takový aspekt, když ty děti mají rády takové různé pozice nebo cvičení ve 

dvojici, to znamená že na sebe jako sahají, že se dotýkají, a myslím si, že jakože ten dotyk toho 

druhého jako je takový, že je učí prostě být ohleduplný, že ví, že si jako nemůžou a nechcou si 

ublížit navzájem a že je maminka nebo nějaká paní učitelka nebo ta co to vede říká: udělej to, 

udělej to opatrně, ať třeba neskočíš moc rychle na záda. Jo, že prostě v tomto ohledu jsou takoví 

jakoby ohleduplní vůči sobě, což může mít potom vliv na chování , že, třeba mezi kamarády, 

že třeba jakoby si neublíží, protože ví, že by je to třeba bolelo, jo, že jsou vnímaví. Jo, že ta 

jóga je přece jenom, ne jenom o tom,  že si tam na podložce něco zkouší, občas se někoho 

dotknou, nebo třeba i plyšáků, když cvičí s nějakým plyšákem, tak jakože vnímají i toho prostě 

druhého. Nevím, jak to přesně říct, ale ono i ty pozice těch zvířátek jsou přece takové, že to 
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vzbuzuje, že máme rádi zvířata kolem sebe, nebo prostě nechceme ubližovat, chceme se kama-

rádit prostě. Takže v tomto ohledu výchovném jakoby vztah k tomu druhému si myslím, jakože 

je pozitivně ovlivňuje. Nemají touhu jakoby ubližovat, pokud tam nejsou samozřejmě další 

jakoby hlediska, ale asi to přirozené chování je takové nenásilné.  

 

3 -> Děkuji… Třetí otázka, pozoruješ nějaký vliv na to, jak dcera zvládá emoce? Jestli ji 

jóga ovlivňuje co se týče různých emočních výkyvů nebo tak? 

 

No, to je … teďka už má dcera takový ten předpubertální věk, tak ono se to teďka už jako 

těžko… ale když byla menší nebo když mám děti ve družině, kteří jsou prvňáci nebo druháci, 

to znamená mají 7 nebo 8 let, maximum 8, tak oni mají možnost jakoby se v té hodině tak jako 

trošku vybít. Nemyslím jako, že by tam úplně běhaly, ale mají třeba, vyplazují ty jazyky v tom 

lvovi (jógová pozice lva, pozn. KR) a nebo prostě, pomocí těch dechových technik do něčeho 

foukají, tak jakoby, jde to z nich ven. Je tam jakoby koncipováno, že si i povídáme o tom co 

třeba cítíme, jako že to můžou ventilovat, takže asi jo, do jisté míry je to jejich emoční nasta-

vení, mají ten ?rytmus? do toho projevu, aby to šlo prostě ven, tak samozřejmě pak se jim uleví, 

že jo. Když se jako můžou svobodně projevovat, nikdo je nehlídá a nikdo se jim za to hlavně 

nesměje, jo jakože, prostě jsou naučení, nebo učí se počkat až se druhý vyjádří a teprve potom 

prostě taky, nikdo se tam jako nesměje těm ostatním. Měli jsme kolikrát lekci, kdy děti se na 

józe rozberečeli, třeba menší děti nebo měla jsem tam chlapečka, který třeba se mu nepovedlo 

něco, nemohl něco udělat, nebo se mu to nelíbilo, jak to udělal a rozplakal se. My jsme si 

vysvětlili, že to vůbec jako nevadí, že to není o tom to udělat co nejkrásněji, ale prostě zahrát 

si na to, na tu pozici nebo na to zvířátko, a ty děti to braly. Jo ony se neposuzovaly jestli to umí 

hezčeji, nebo jestli to někdo udělá tak, takže ony v tom přirozenu když jsou menší tak ony jako 

takhle neposuzují prostě.  

 

4 -> A co myslíš třeba v oblasti školního výkonu? Třeba jestli je malá pozornější nebo 

soustředěnější? 

 

Určitě to má vliv na tu pozornost, že to dítě je takové klidnější, dokáže třeba tu pozornost udržet 

dýl. Na druhou stranu ta jóga je taková jakoby svobodná jakože prostě udělám tu pozici nebo 

udělám to, co je mi příjemné a někdy ve škole ty děti přímo v tom vyučování… náš systém je 

zatím založený tak že ne vždycky je ta výuka pro to dítě jako příjemná. Samozřejmě jsou školy 

alternativní, kdy se, nebo využívá víc prvků takových jakoby, kdy ty děti jsou jakoby vtaženy 

do toho výukového procesu, který je dokáže jakoby zaujmout, zaujmutí pozornosti není tak 
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těžké a pro ně je to takové přirozené tak jakoby v pohodě, ale jsou prostě, mám zkušenosti, že 

jsou prostě výuky, kdy ty děti mají pořád , jsou jakoby tlačeny do nějakého, aby byly trochu v 

křeči a to pro ně není asi úplně přirozené, jo. Ta pozornost se prostě vytrácí, protože je to nebaví 

a můžou být klidné jak chtějí, ale prostě v tom se jako nenašly. Takže ano, vliv to má, ale je 

potřeba tam brát jakoby, podívat se na způsob té výuky prostě. Protože ta jóga jako není taková 

o tom drilu- nebo aspoň u těch dětí. Tam je to poznávání sama sebe, co umím, co je mi příjemné 

a postupně vlastně poznávám další věci, učím se a tak by to ideálně mělo být i v tom výchovně 

vzdělávacím procesu ve škole, jo, ale to se prostě někdy děje, někdy neděje, naštěstí se to jako 

lepší, myslím si , že třeba až generace dětí našich dětí to bude mít zase lepší jo, že to nejde tak 

rychle, vždycky tady bude ten hlavní proud, který ještě není dost zastaralý, ale už se blýská na 

lepší časy si myslím. 

 

 

5. ->Ano ano, dále tady mám otázku, jestli máš pocit, jestli jóga malé prospívá, co se týče 

fyzického zdraví? Tak ty už jsi zmiňovala, že je to pro děti supr pohyb a můžeš k tomu 

teda ještě něco konkrétněji? Třeba k tomu tělesnému zdraví, zdatnosti a tak.. Jak ta jóga 

třeba může dítěti prospívat? 

 

Tak ty děti jsou samozřejmě ve vývoji, když jsou malé a cvičí, tak je pro ně určitě pohyb jako 

důležitý, tam je důležité říct, že ten pohyb, ten jógový je takový jako všestranný, jo že to není 

zatížené třeba jako hokej nebo tenis, kdy jsou různé dysbalance a skutečně to je všestranný 

pohyb, hlavně ty děti mají pozitivní vztah k tomu pohybu. Jako když si vyberou ňáký jiný, třeba 

zajímá je sport, což je v pořádku, tak ten kořen toho zájmu může vznikat právě z toho, že jako 

děti prostě cvičily jo, nebo bylo pro ně přirozené se hýbat, takže to si myslím určitě ten základ 

jako ta jóga dává k tomu ostatnímu pohybu, určitě co se týká držení těla, tak tam pro ty děti, 

kor když potom rostou a vytáhnou se a vyrostou rychle, do té doby občas si zacvičí nějakou 

kobru nebo střechu tak přece jenom, je tam jakýsi svalový vliv na to a dá se to určitě podchytit, 

neříkám že ti co cvičí jógu mají všichni krásné záda ale je to lepší než nic prostě. Tak různé 

svaly třeba po tenisu zkrácené prostě. Mám na mysli děti, když začnou chodit do nějakého 

kroužku nebo sportu nebo se začnou věnovat něčemu konkrétnímu, tak se to nevylučuje, nao-

pak regeneruje, pomáhá, takže, určitě bych nezavrhovala nebo nevyměnila jedno za jedno 

prostě ona tady je , bude- to je na ní právě to kouzelné.  
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6. -> Dobře, a pak tady mám poslední, šestou otázku. Jestli pozoruješ u dcery, že se jóga 

promítá i v jiných oblastech jejího života. Např. Vztah k ostatním, ke zvířatům, ke světu… 

nebo v oblasti stravování, jestli třeba se lépe stravuje nebo tak… 

 

No to stravování, to má asi hodně vliv to prostředí, ve kterém to dítě je. Jo tak jóga sama o sobě 

dokáže ovlivnit chutě, ale to spíš jak když jsi starší, když už máme prostor přemýšlet, co jíme 

a jak. U těch dětí je to skutečně o tom, co dostanou od těch rodičů, takže pokud takhle smýšlejí 

rodiče, tak tam je to pro ně určitě přirozenější. Ten vztah určitě i ke zvířatům, jakože mají k 

nim lepší, vztah k tomu něco neničit. Když jsme venku, tak si představovat pár mravenců, pa-

vouků, že prostě jsou tam s nima a učí se že jako nikdo nikomu nechce ublížit, ani ten pavouk 

nechce ublížit tomu, kdo je na podložce, takže je to takové, takové čisté. Jak říkám, záleží hodně 

na tom prostředí, jak to působí. Na tom domácím prostředí, co se týká té stravy asi. Protože ony 

přebírají ty vzory po rodičích. Jedině třeba kdyby, kdysi jsem měla indickou lekci, já se vždycky 

snažím mít tu lekci jako nějaké téma a třeba jsme ochutnávali nebo jsme si voněly ke kořením 

, jo indickým. Jo jako zapojili jsme ten smysl, jde o to vždycky zapojit nějaký ten smysl toho - 

zrak , chuť , sluch. Protože tak se do toho to dítě dostane mnohem víc, než když to všechno 

jenom slyší a třeba tam, jo někdy to vonělo tak na to dostaly chuť nebo řekly doma: mami mně 

vonělo tamto.. prostě nějakým způsobem to můžeme jako ovlivnit.  

Stačí to tak? 

 

Úplně, príma, já jsem tě hrozně ráda slyšela. Zeptala jsem se tě na všechny otázky a kdyby 

tě ještě něco napadlo, můžeš mi napsat třeba na whatsapp nebo do e-mailu?  Jojo, určitě 

bych napsala. Tak zatím ahoj. Měj se, ahoj. 


