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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Doporučení k obhajobě: doporučuji

1. Uveďte, prosím, základní charakteristiky mladšího školního věku.
2. Na s.50 píšete, že výzkum se skládá "...jak z demografického, tak z názorového okruhu
    otázek". Jakým způsobem jsou označeny názorové otázky?
3. V čem se podle Vás liší účinky jógy od tělesné výchovy ve škole?
4. Na s. 28 uvádíte, že "lektor jógy je ve své podstatě pedagogem volného času".
    Podle čeho tak soudíte?

     Předložená teoreticko-empirická diplomová práce se zaměřuje na výchovný vliv jógy      a její 
přínos pro děti mladšího školního věku. Cílem práce je zmapovat výchovný přínos jógy pro děti 
mladšího školního věku. Teoretická část vymezuje základní témata, zabývá se výz-namem jógy 
pro společnost, současným poznáním vlivu jógy na děti, rozdíly mezi dětskou jógou a jógou pro 
dospělé a etickým aspektem jógy a jejími na rozvoj dítěte.
       Oceňuji 10. kapitolu, která vymezuje prostor, do kterého jóga svým přínosem pro rozvoj dítěte 
zasahuje.
    V praktické části si autorka klade za cíl: "...zmapovat výchovný přínos jógy pro děti mladšího 
věku, tj.od okamžiku nástupu do školy, až po dobu, kdy začínají první známky pohlavního 
dospívání...". Metodologie výzkumu je založena na kvalitativním výzkumu - má povahu kvalitativní 
studie. Metodou sběru dat je strukturovaný rozhovor. Výzkumný vzorek tvořilo 6 respondentek -
matek, jejichž odpovědi se vztahovaly k celkem 9 vlastním dětem, které praktikovaly nebo
praktikují jógu. Autorka vytvořila 40 kódů, 8 subkategorií a 6 kategorií, které vymezují výzkumnou 
otázku. V diskusi lze najít konkrétní výsledky zjištěné výzkumem. Oceňuji zaujetí autorky 
tématem jógy a jejího vlivu na děti.
     Za nedostatek této práce spatřuji obsahovou nevyváženost v teoretické části práce - pouze 2 
odstavce na s.11 a s.12 se zabývají samotnými oblastmi výchovy a obdobím mladšího školního  
věku - tedy pojmů, které se objevují v názvu práce.
      Citační aparát v textu i v závěrečném seznamu literatury vykazuje některé nedostatky - viz 
níže:
- na s. 50 je zmíněna "podkapitola XY", která by měla obsahovat 6 výzkumných otázek -
  nelze ji najít
- Obsah - chybí A - Teoretická část
- graficky nepřehledný - odlišení kapitol, nejednotný styl písma
- grafické nepřesnosti - Úvod ani Závěr se nečíslují
- u většiny citací v textu nejsou uvedena čísla stran
- Seznam literatury - u některých on-line zdrojů chybí datum citace: např. Manjunath,
  Newlyn, Luhanová, H., Harrison, Bazzano)
- s.17 Butzer, B. - chybí odkaz na zdroj
- v Závěru práce není vyhodnoceno splnění cíle
- přílohy nejsou očíslovány odděleně
- chybí ukázka dokumentace k informovanému souhlasu respondentek
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