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/posudek rigorosní práce/ 

Předložená práce je klasicky členěna do Úvodu, Teoretické části, Empirické části, 

Závěrečné diskuse, Literatury a Příloh. V úvodu uvádí potřebné informace k vzniku práce a 

jejímu pojetí. Její hlavní zaměření na studium koncepce seberealizace jogové psychologie 

v porovnání se západní Eriksonovou a Maslowovou koncepcí duševního rozvoje lze 

považovat za nosné. 

Teoretická část je rozvijena od zpracování Joga v Indii v první kapitole. Zde zahrnuté 

informace těží z dlouhodobých přímých zkušeností autorky s indickým prostředím včetně 

oblastí její historie, myšlenkově filosofické tradice, spirituálních vlivů a jejich promítnutí do 

oblastí psychologie. Jóga u nás je tématem obsahově navazující kapitoly druhé. Sledovány 

jsou modifikace jógy s ohledem na naše prostředí s prvky jako jóga v denním životě, 

souvislosti s konceptem smyslu života, otázka svobodné volby a altruistického chování. Na 

pozadí současného dění je zpracování uvedených oblastí psychologicky hodnotné. Ve třetí 

kapitole se text zaměřuje na zpracování problematiky vztahu žáka a mistra (guru). Jsou zde 

zúročeny poměrně speciální znalosti, zkušenosti, dovednosti a myšlenky a sledován je jejich 

myšlenkový potenciál pro naši psychologii. Uvedené pokračuje v navazující čtvrté kapitole 

věnované Kundalini józe; myšlenkové metafora o cestě od zvířete v nás k socio-kulturní 

bytosti s případným zohledněním spirituálních aspektů má své paralely v naší i indické 

filosoficko vědecké tradici. Pátá kapitola věnovaná Vrcholnému zážitku - samádhi opět těží 

ze speciálních znalostí, zkušeností a dovedností autorky včetně jejího citu pro paralely v 

našem (např. humanistická ps.) a indickém socio-kulturně-odborném prostředí. Logickým 

vyústěním teoretické části je šestá kapitola s názvem Aplikovaná jóga - styčné body mezi 

psychologií ajógou, která se vyznačuje poměrně širokým záběrem a dokládá šíři, hloubku a 

vnitřní členitost sledované problematiky. 

V empirické části práce jsou strukturovaně podány informace o v)!zkumně aplikačním 

úsilí autorky od jeho přípravy, přes ujasňování hlavního zaměření, speciálnějších otázek, 

problémů a cílů, přes konkretizace do jednotlivých aplikačních projektů s příslušnými 

výzkumnými subjekty, volbu nástrojů sběru dat a podob jejich užití, až po etapovité 

zpracování získaných dat s ohledem na stanovené výzkumné otázky a forn1Ulované problémy. 

Díky dlouhodobému působení autorky ve sledované oblasti ajejímu přístupu k respondentům 



se zkušeností sjógoujak krátkodobou, tak déledobější až dlouhodobou (desetiletí), mají 

dosažená zjištění nemalou odbornou cenu. Sledované aplikace dokládají rozvinutou podobu 

zvládnutí jógově psychologické problematiky autorkou jak v teoretických rovinách, tak 

aplikačně realizačních metodikách. Jejich soustavné zpracování je výzkumně odborným 

přínosem pro náš obor. Zpracovaná diskuse, literatura i zařazené přílohy svědčí o autorčině 

myšlenkově koncepční reflexi obtížné oblasti jíž se věnuje, neboť styk naší a indické odborně 

psychologické, myšlenkově filosofické, spirituální a historicko kulturní tradice má své 

paralely i odlišnosti, problémy a přínosy, otevřené otázky i inspirativní popudy. Vše uvedené 

má díky rozvoji pokročilejších stadií globalizace zesilující naléhavost, umocňovanou 

hospodářsko-vědeckým rozvojem a růstem vlivu Indie. Práce je přínosným krokem 

v potřebném směru. Oceňuji autorčinu trpělivost při etapovitém zpracování obtížné oblasti. 
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