
Posudek rigorózní práce Mgr. Anny Galovičové "Štúdia Aplikácia jogy 

v dennom živote pre duševný rozvoj človeka" 

Současná podoba předložené práce je její třetí přepracovanou verzÍ. Práce byla předložena 

k posouzení a obhajobě ve slovenštině, v rozsahu 269 str. textu, 16 str. soupisu použité literatury a 

29 str. příloh. 

Práce je oproti dřívějším verzím členěna tradičně na teoretickou a empirickou část a představuje 

shrnutí dlouholetých zkušeností autorky s pojetím jógy v kontextu člověka jako duchovně založené 

bytosti a s praktickým osvojováním jógy. 

Hlavní obsah práce je proto orientován na jógu, její historii, druhy a možnosti aplikace, kde 

autorka prokazuje důkladné a rozsáhlé znalosti problematiky. V tom spatřuji hlavní přínos práce, 

která přináší nejen přehled teoretických poznatků, ale i reflexi vlastních praktických zkušeností 

včetně těch, jež byly inspirovány a rozvíjeny indickými mistry (zvl. prvních šest kapitol teoretické 

části práce). 

Výzkumná část práce je formulována atypicky (podrobněji viz níže), spíše jako shrnutí zkušeností 

autorky se třemi skupinami respondentů - účastníků kursů jógy. V navazující, volně připojené další 

části na str. 251 - 265 popisuje autorka výsledky své práce získané v rámci nácviku jógy u pacientů 

v dětské léčebně "Zelený strom" v Piešťanech. 

Práce vychází z rozsáhlé domácí i zahraniční literatury a v pasážích o významu jógy a 

možnostech její aplikace je velmi přesvědčivá, přestože o některých částech (např. podkapitola 

"Všichni jsme součástí obrovské energetické polévky" na str. 36, či " ... nerozpoznání našeho 

obrovského ("božského") potenciálu" na str. 38) by bylo možno diskutovat, je práce nepochybně 

rozsáhlým (vzhledem k častým odbočkám a výrazně extenzívnímu pojetí textu až příliš rozsáhlým) 

zdrojem informací a přehledem vlastních zkušeností s pojetím a provozováním jógy v každodenním 

životě včetně jejího podpůrného účinku na holisticky pojaté zdravÍ. 

Přestože se úroveň této verze práce oproti verzím předchozím zlepšila, v textu se však autorka 

místy stále ještě dopouští různých nepřesností, zvl. pokud jde o práci s literaturou. Našel jsem jich 

opět více, ale pro názornost uvedu pouze některé příklady. Některé práce, citované v textu, nejsou 

uvedeny v soupisu použité literatury, např. práce J. Pratta (1920) citovaná na str. 42, práce E. D. 

Mitchella (1997), citovaná na str. 168, práce Thorndika a Steina (1937) na str. 72 atd. U názorů řady 

dalších autorů, např. W. Jamese, či Meada, parafrázovaných na str. 190, či H. Feymana, 

parafrázovaných na str. 70 nejsou uvedeny odpovídající citace ani v textu, ani v soupisu literatury, u 

názorů C. G. Junga, zmiňovaných na str. 130 není uvedena odpovídající citace práce v textu. 



V práci se vyskytuje též řada dalších dílčích chyb: některé citace jsou neúplné nebo nepřesné, např. 

na str. 72 je několikrát citovaná práce Bar-On (2000), v soupisu literatury je však uvedena citace 

Bar-On, Parker (2000), nebo práce Kramera citovaná na str. 62 s vročením 1965 je v soupisu 

literatury uvedena s vročením 1964, práce Rossnerové (1988) je citovaná na str. 106, v soupisu 

literatury jsou však uvedeny dvě práce - M. Rossner a J. Rossner z roku 1978 a pak práce Rossner, 

Rossner z roku 1988. 

Z dalších připomínek považuji za nutné uvést tyto: empirická část práce je koncipována velmi 

nestandardně. Na str. 205 je uvedena kapitola Č. 7 - "Výzkumný projekt", obsahující informace o 

cílech výzkumu, výčet základních výzkumných otázek, popis použitých metod, popis získaných 

údajů atd., na str. 214 se objevuje jakoby znovu a pod jiným názvem část "Projektový záměr", na 

str. 219 - 223 je vsunuta pasáž s názvem "Jazyk vědy" a na str. 223 je poté uvedena podkapitola 

"Konstrukce výzkumného projektu". Chaotičnost, obsahová nepropojenost a redundance 

v koncipování textu byly přitom hlavními výtkami kjiž dříve předkládaným verzím této práce. 

Výzkumné otázky, uváděné na str. 205 - 206, jsou formulovány spíše jako popisy aktivit 

prováděných při nácviku jógy a většina z nich je spojena s dalšími, doplňujícími skutečnými 

otázkami, kladenými zřejmě cvičencům. 

Popis použitých metod na str. 206 - 207 zahrnuje popis použité kvalitativní metodologie (analýzu 

výpovědí), dále analýzu epizod, analýzu modelu jáství, zjišťování členství v sociálních skupinách 

zaměřených na jógu a "kvantitativní metody" bez jejich další specifikace. 

Část práce věnovaná popisu souboru respondentů, nazvaná "Vzorek" začíná na str. 210, na str. 

214 je do této pasáže vsunuta již zmíněná pasáž "Projektový záměr" a pasáž "Definování 

výzkumného problému a výzkumných očekávání", na str. 219 rovněž již zmíněná pasáže "Jazyk 

vědy", na str. 223 další pasáž "Konstrukce výzkumného projektu" a teprve na str. 224 se čtenář 

dostává k vlastním informacím o složení souboru respondentů. 

Závěr: 

Jak jsem již uváděl v dříve vypracovaných posudcích k dřívějším verzím této práce, nehodlám 

zpochybňovat rozsáhlou odbornou zkušenost autorky v oblasti jógy, která je nesporná a tvoří dobrý 

základ práce, ale domnívám se, že práce, obhájená jako práce rigorózní na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy by výše uvedené chyby obsahovat neměla. Autorka by měla při obhajobě 

reagovat na uvedené připomínky a zaujmout k nim stanovisko. 
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V Praze dne 31. 3. 2009 doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. 


