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  ÚVOD 

    Žijeme ve stále uspěchanější době. Nároky na člověka se zvyšují, 

vyžaduje se po něm sebedůvěra, flexibilita, neutuchající vitalita, 

dosažitelnost 24 hodin denně. Většina z nás téměř nemá čas zastavit se a 

vydechnout. A tak hledáme náhražky, které nám alespoň dají pocítit, byť jen 

dočasně a povrchně, trochu toho uvolnění a jakéhosi vymanění 

z každodenního kolotoče. Mezi tyto náhražky často patří alkohol, drogy, 

přejídání, hodiny strávené u televize či u počítače atd. Řešení jsou to jen 

zdánlivá.  

    Stále více z nás se však poohlíží po něčem hlubším, opravdovějším. 

Mnozí lidé cítí, že nechtějí svými životy proletět, aniž by věděli jak, nechtějí 

se nechat pohltit pachtěním se za něčím, aniž by vlastně přesně věděli za 

čím. Existuje řada možností, jak se více otevřít sobě samému, jak si svůj čas, 

ten překrásný dar, smysluplně užít. Tak pro někoho může být ,,balzámem 

pro duši“ procházka přírodou, pro jiného hudba, kreslení či tvůrčí psaní, jiný 

dává přednost sportu či tanci. Ať už si zvolíme cokoli, jde o to, aby nás to 

nějakým způsobem naplňovalo. A pro někoho se takovým útočištěm, ,,oázou 

klidu“, může stát jóga. Toto prastaré učení zdůrazňuje, že tělesná, duševní i 

duchovní stránka člověka, by měly tvořit jeden harmonický celek.  

 

                       Stará jógová moudrost praví: ,,Zasej myšlenku, sklidíš čin. Zasej čin, 

sklidíš zvyk. Zasej zvyk, sklidíš charakter. Zasej charakter, sklidíš osud.“ 

      

                       Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma ,,Jóga a její vliv na stres 

vysokoškolských studentů“. Toto téma jsem si zvolila proto, že stres je 

podle mého u studentů důležitým problémem, který je dobré řešit. Stres je 

v dnešní době fenoménem, se kterým se setkáváme velmi často, je téměř 

všudypřítomný. Mnoho studentů zůstává se svým stresem osamoceno. Řada 

z nich teoreticky ví, co je to stres, avšak neví, jak jej zvládat. Pro studenty, 

ale nejen pro ně, je dobré hledat cesty, jak toto vnitřní napětí zmírnit, jak 

zlepšit adaptaci na stres. Uvědomit si zdroje stresu je prvním krokem jeho 

zvládání. Existuje množství příruček, které jsou plné rad. Důležité je však 

nejen teoreticky vědět, i když to je samozřejmě také plus, ale hlavní je tyto 

teoretické rady uvádět do praxe. Jednou z možností je prý jóga. Jóga jako 
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jedna z relaxačních technik je obecně považována za metodu uvolňování 

napětí.  

                      Stres samozřejmě není jevem, který by ,,obtěžoval“ pouze tuto část 

populace. Zaměřila jsem se na studenty především proto, že již třetím rokem 

navštěvuji lekce jógy, které má naše fakulta spolu s dalšími, vypsané v rámci 

tělocviku. A z toho důvodu pro mě byli studenti jaksi ,,nejdosažitelnějším“ 

výzkumným vzorkem, který praktikuje daný typ jógy. Mé vlastní dobré 

zkušenosti s jógou mě přivedly k myšlence, že bych mohla provést výzkum, 

který by se zaměřil na to, zda jóga i dalším studentům pomáhá se zvládáním 

stresu.  

                  

                      V  teoretické části práce se přeneseme do světa jógy, povíme si něco o její 

historii, jejích druzích a především se zaměříme na hathajógu a praktiky s ní 

spojené. V další sekci následuje pojednání o stresu, jeho projevech a 

možnostech, jak se s ním vypořádat. Následuje část praktická, tedy vlastní 

výzkum a jeho vyhodnocení. 

 

Klíčové pojmy 

Jóga 

Hathajóga 

Ásany 

Čakry 

Pránájáma 

Stres 
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                1 TEORETICKÁ ČÁST 

    V této části práce si povíme o józe, její historii a jednotlivých druzích 

tohoto prastarého systému. Největší prostor bude věnován hathajóze a 

praktikám s ní spojeným. V další sekci teoretické části následuje pojednání 

o stresu, jeho projevech a možnostech, jak se s ním vypořádat. 

 

1.1 JÓGA 

                     

                    Jóga je bez hranic, je věčná a nekonečná. 

                    Jóga je vědomí, jež nikdy nespí, život, jenž nikdy neumírá, 

                    světlo, jež září navěky, v tobě i mimo tebe, 

                    bez počátku a konce.                          

                                                              (svámí Mahéšvaránanda) 

 

                   1.1.1 Pohybem ke zdraví 

    Veškerý život se projevuje pohybem. Proto je pohyb i základní potřebou 

každého živého člověka. Může být dokonce oceňován jako předpoklad 

zdraví a prostředník spokojeného životního pocitu, zvláště je-li 

uskutečňován s pozorností a spontánně. K tomu je však třeba naučit se 

citlivě vnímat svoje tělo, cvičit se v bdělém pozorování účinků vlastního 

pohybu, abychom získali bezprostřední zkušenost o sobě samých i o svém 

soubytí s prostředím. 

 

    ,,Ježto pohybem ve světě všechno se děje a zachovává, jest 

nejpřirozenější, aby všechno živé zakoušelo radost z pohybu.“   

                                                                              (J.A. Komenský) 

 

    Kladné psychické kvality, které provázejí klidný a pečlivý pohyb, se 

snadno přenášejí i do jiných lidských činností. Vytlačují návyky negativní, 

jako je bezmyšlenkovitost, roztěkanost a nesoustředěnost. I v tom je tedy 

praktický význam cíleného pohybování. Pohyb je tedy také sebevýchovným 

tvořivým činitelem. (Kubíčková, 1996, s. 15) 
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1.1.2 Co je to jóga 

     Jóga je považována za filozofii, vědu i umění. Vznikla v starodávné 

Indii, ale podobné systémy jsou známé i z Indonésie, Tibetu, staré Číny, 

Japonska a z jiných starých kultur. Za původce jógy bývá označován Šiva, 

představitel věčného bytí i věčné proměny. Nesmrtelný dialog mezi těmito 

dvěma principy, které jsou zastoupeny v člověku, je uveden 

v Bhagavadgítě. 

    Využití jógy v různých náboženstvích může budit dojem, že jóga je 

náboženství nebo jeho část. Tento názor je však mylný. Jóga historicky 

vznikla nezávisle na náboženství na základě pozorování přírody. Je to 

vlastně systém, biotechnika, která je vhodná na ovlivňování nervové 

soustavy a tím pro udržení zdraví. (Kogler, 1978, s. 8-9) 

    Jóga je systém založený na tělesném cvičení, regulovaném dýchání, 

mentálních cvičeních na koncentraci myšlení a na ovlivňování nervové 

soustavy. Používala a používá se jako základ dalších činností a disciplín. 

Pohyby z poloh jógy dnes například přebírají fyzioterapie a gymnastika. 

(Mehta, 2001, s. 8) V posledních letech se rozmohla moderní podoba jógy, 

která se nazývá power jóga.  

    Mehta (2001, s. 8) uvádí, že po staletí zdůrazňovaly různé školy jógy 

různé aspekty, ale všechna její odvětví mají společný ideologický základ, 

který spočívá v úsilí o zlepšení jednotlivých cvičenců jógy a v širším 

smyslu i lidstva. Jako filozofie je jóga neobvyklá v tom, že považuje 

provádění poloh – tedy fyzické cvičení – a dechové techniky za základ toho, 

aby člověk vedl důstojný a spokojený život. 

    Slovo jóga pochází ze sanskrtského slova ,,jug“ a znamená podmanění 

tělesných a psychických projevů pomocí regulovaného dýchání a tělesných 

poloh. Přenesený význam slova jóga by mohl být dvojí: spřažení – spojení 

člověka s bohem ve smyslu latinského religio, nebo spřažení – ujařmení 

nižších elementů lidské bytosti, které je podmínkou, aby zcela očištěné 

vědomí člověka, átman, se ztotožnilo s vědomím absolutním, brahman. 

Nejčastěji se používá výrazu jóga k označení: 

    1. metody různých tělesných a duševních cvičení; 

                      2. filozofického systému, o který se tyto techniky opíraly a který byl    

                          výsledky  těchto technik zpětně ovlivňován; 
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    3. cíle jogínských praktik, jako je sebepoznání, osvobození, nesmrtelnost      

         apod. (Bartoňová, 1971)      

 

    Cílem jógy bylo vždy lepší poznání a ovládání funkcí vlastního 

organismu jako celku, tj. ve vzájemné podmíněnosti fyzické i psychické. 

Pro jógové cviky se obvykle užívá původních sanskrtských termínů, jelikož 

pro řadu cviků není v češtině zavedené označení (Votava, 1988).  

                      Mihulová a Svoboda (1995) jógu popisují jako psychosomatický systém 

vedoucí k celkové harmonizaci osobnosti, který vyžaduje respektování 

určitých zásad v oblasti somatické i mentální. ,,Jóga není obdobou běžné 

tělesné výchovy a má-li přinášet prospěch nejen pro oblast tělesnou, ale také 

duševní, musí obě tyto složky spolupracovat. Přijímá-li člověk jógu jako 

integrální nauku, jako celistvé umění života, bude nucen pracovat na 

vlastním zdokonalování ve třech oblastech. Jedná se o oblast morálně 

etických hodnot, oblast tělesných a dechových cvičení a oblast mentálních 

technik“. (Mihulová, Svoboda, 1995, s.8) 

  

1) Oblast morálně etických hodnot 

     Zásady první z nich jsou formulovány v deseti bodech jamy – nijamy. 

Práce na vlastním charakteru patří k základům jógy, bez kterých tento 

systém ztrácí svůj celkový smysl. Nelze předpokládat, že s použitím 

prostředků z dalších stupňů jógy se člověk přiblíží harmonii, aniž by se 

soustavně zabýval uvedenou oblastí. Kvalita vlastního charakteru 

bezprostředně souvisí s otázkou mezilidských vztahů a celkového přístupu 

k životu. Pokud nemá člověk zájem o určitou sebekázeň a 

sebezdokonalování v těchto oblastech, nelze hovořit o tom, že skutečně 

praktikuje jógu, i kdyby zvládal třeba krkolomné polohy v oblasti 

hathajógy. (Mihulová, Svoboda, 1995, s. 8) 

 

      2) Oblast tělesných a dechových cvičení 

    Druhou oblast tvoří tělesná a dechová cvičení, ke kterým se pojí také 

otázky výživy a životosprávy vůbec. Pokud se jedná o vlastní cvičení, je 

nutno respektovat jeho odlišný charakter od běžných tělovýchovných aktivit 
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a z toho důvodu také dodržovat základní doporučení. (Mihulová, Svoboda, 

1995, s. 8) 

  

      3) Oblast mentálních technik 

     Jóga nabízí ucelený systém hierarchicky uspořádaných metod, které jsou 

účinným prostředkem v otázce psychického přetížení, vzniku neuróz i 

závažnějších duševních onemocnění a zároveň poskytují možnost hlubšího 

poznávání vlastní osobnosti. 

     Mentální techniky jógy jsou dnes využívány v mnoha oblastech života a 

přinášejí nesporné výsledky například v psychiatrických léčebnách, u 

vrcholových sportovců i na mnoha jiných pracovištích. Jsou metodami, 

kterých využívá mnoho lidí k udržení dobré duševní kondice, zkvalitňování 

mentálních schopností i obohacování vnitřního života. Tak jako vše v tomto 

světě může být člověku k užitku či ke škodě, mohou mentální techniky 

představovat doslova blahodárné působení na psychiku člověka, ale při 

nevhodném použití přinášet i jisté riziko. 

    Mezi cíle mentálních technik patří prohlubování vědomí o sobě, 

získávání zkušeností s ovládáním vlastních myšlenek a emocí, hluboké 

mentální uvolnění a regenerace duševních sil, rozvíjení mentálních 

schopností a zkvalitňování v oblasti morální. (Mihulová, Svoboda, 1995, s. 

10-11) 

                       

                      Podle Votavy (1988) jóga odpovídá požadavkům moderní medicíny, a to 

zvláště svým syntetickým přístupem. Ovlivňuje celého člověka včetně jeho 

postojů k okolí, nejen jeho chorobu. Snaží se o znovuzískání ztracené 

rovnováhy v nemocném organismu. K dosažení tohoto cíle nabízí pak 

možnost výběru jednoduchých, i když velmi účinných praktik, které 

zvládne každý bez ohledu na věk. ,,Uvedeme-li organismus do rovnováhy, 

ovlivníme tím kladně jeho nepříznivý stav“. (Votava, 1988, s. 113) 

Rovnováha je běžným úkazem v přírodě. Také lidský organismus o ni stále 

usiluje a při jejím porušení se snaží rovnováhu znovu navodit.  

                      Ke zdraví je nutná harmonická souhra tří úzce propojených úrovní, na 

kterých člověk funguje a reaguje, a to úrovně tělesné, psychické a sociální. 

Nerespektování zákonitostí, jimiž se funkce těchto tří úrovní řídí, vede 
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k onemocnění nebo poruše na kterékoliv z nich, což působí zpětnou vazbou 

na obě ostatní. Jógové cviky sledují vždy kromě cílených účinků také širší 

prostor méně specifického působení. Ovlivňují současně řadu tělesných 

orgánů i psychiku. Při správném cvičení vyvolává pocit uvolnění a celkové 

příjemnosti. (Votava, 1988, s. 39) 

 

                   1.1.3 Jednotlivé druhy jógy 

                      Nyní se dostáváme k  druhům jógy. Mezi ně patří karmajóga, džňánajóga, 

bhaktijóga, rádžajóga a hathajóga. Tyto jednotlivé metody mají svá 

specifika, svůj hlavní cíl, jehož se snaží dosáhnout. Vzájemně se však 

doplňují a nejsou vždy přesně odlišovány. Všechny jsou vzletně popsány 

v posvátném písmu višnuistů, v Bhagavadgítě.  

                      Vzhledem k tomu, že v centru jógy v denním životě se cvičí jóga podle 

Svámího Máhéšvaránandy a tato jóga jest hathajógou, pojednám níže 

obšírněji právě o tomto druhu jógy. Nyní se alespoň v krátkosti zmíním o 

ostatních zmíněných druzích jógy. 

 

       Karmajóga  

    Má ovládnout jednání, aby bylo dosaženo osvobození – mókša. Vychází 

z nauky o karmanu. Jogín, který si zvolí tuto cestu se nesmí dopustit 

žádných přečinů. Nejásá nad zisky, neželí ztrát. Tím připravuje své činy o 

jejich karmický dopad a vymaňuje se tak z koloběhů životů. (Bartoňová, 

1971, s. 46) 

     

Džňánajóga 

     Nejvyšší jóga poznání spočívá v naprostém zničení pocitů, že člověk má 

nějakou individuální existenci, že jeho osobní já je činitelem. Zpočátku se 

jedinec učí rozlišovat, co je trvalé, od toho, co trvalé není, až  pochopí 

jedinou pravou trvalou podstatu, čisté vědomí, átman, a pozná jeho 

totožnost s vědomím absolutním, brahman. (Bartoňová, 1971, s. 46) 

 

                  Bhaktijóga 

    Jogín, který se vydal na cestu tohoto druhu jógy, obětuje všechny emoce  

libovolně zvolené představě osobního boha. Nakonec uctívač ztrácí 



 11 

představu svého individuálního já a zažívá bezmeznou slast s vyvoleným 

božstvím. (Bartoňová, 1971, s. 46) 

     

                  Rádžajóga  

    Jde o osmistupňovou metodu ovládnutí mysli, kterou Pataňdžali ve 3. 

století př. n. l. sestavil  a popsal v Jógasutře. Bartoňová (1971, s. 46) se o 

Paťandžaliho józe vyjadřuje následovně: ,,Pataňdžaliho rádžajóga je 

nejutříděnějším systémem jógy a všechny  ostatní systémy jógy byly tímto 

systémem podstatně ovlivněny.“ 

      

 

                  1.2 HATHAJÓGA 

    Nyní se dostáváme k samotné hathajóze. Systém hatha-joga se historicky 

vyvinul pravděpodobně postupně ze známých jogistických tělesných poloh, 

sedů, starodávných dechových cvičení a tělesných poloh – ásan, muder, 

které znázorňují sochy z období našeho letopočtu. Údaje o ásanách a 

mudrách lze nalézt i v umělecké literatuře ze 4. a 5. století. 

     Soustava hathajógových cvičení je tradičním oborem, pěstovaným 

v Indii po tisíciletí. K těmto cvičením lze nalézt kusé paralely v západních 

cvičeních, rozdíl je zde však v propracování jistých významných detailů při 

provádění cviku a v délce jeho trvání. Jak již bylo výše uvedeno, sanskrtské 

slovo ,,jóga“ značí mj. ,,spojení“. V nejužším a nejkonkrétnějším smyslu jde 

o spojení dýchání pravou (,,ha“ = sluneční) a levou (,,tha“ = měsíční) nosní 

dírkou. V hathajóze se přičítá dechovým cvičením (pránájáma) největší 

význam při získávání žádoucí rovnováhy a ostatní cvičení jsou – vedle 

svého obecnějšího zdravotního významu – zčásti přípravou na způsobilost 

pránájámu provádět, nebo přípravou pro zaujetí polohy předepsané pro 

příslušnou pránájámu (Votava, 1988). 

                       Hathajóga byla značně ovlivněna tantrismem. Tantry předpokládají 

všemožné magické vztahy ve vesmíru, docházejí ke stejné představě, že 

člověk, mikrokosmos, se podobá antropomorfně pojatému vesmíru, 

makrokosmu. V těle člověka je šakti, latentní tvůrčí energie, spící stočena 

jako had, kundaliní, která po probuzení může vytvořit jednotu mezi 

vědomím člověka a vědomím absolutním, átmanu a brahman. (Bartoňová, 
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1971, s. 47) Proto hathajóga tak jako tantry přikládá velikou důležitost tělu. 

Má dojít k jeho ovládnutí, musí být učiněno pevným, spolehlivým, zdravým 

a silným, tak může být dán předpoklad duševního vzestupu.  

      Hathajóga upřednostňuje pomalé pohyby, plynulost a výdrž v pozicích. 

Člověk se po cvičení ásan cítí osvěžený a uvolněný. Cvičení hathajógy stojí 

v protipólu dynamických aerobních cvičení. (Praško, Prašková, 2001, s. 

143) 

                        Metody hathajógy upevňují zdraví, nesmírně zvyšují odolnost, pasivní 

stránku tělesné síly a vedou dokonce k ovládnutí tělesných ústrojí řízených 

vegetativním systémem. Ovládnutím těla a jeho fyziologických funkcí je pak 

možné příznivě ovlivnit i emotivitu, afektivitu a myšlení. Mezi techniky 

hathajógy patří pročišťování, cvičení ásan, cvičení dechu a specifické 

praktiky cvičení mysli (viz níže). (Bartoňová, 1971, s. 47) 

                    

1.2.1 Dech a jeho význam 

     Pozoruhodnou formou lidského pohybu je dýchání. Je-li tento pohyb 

harmonický, stává se také významným předpokladem zdravého života. 

Dech je jedinou lidskou funkcí, která probíhá nejen samovolně jako 

vegetativní proces s dechovým centrem v mozku, ale i pod vlivem naší vůle, 

tedy vědomě. Proto můžeme dech řídit a cílevědomě využívat ku prospěchu 

svého zdraví. (Kubíčková, 1996, s. 33) Tvoří tedy hranici mezi naším 

životem vědomým a volním a životem vegetativním, nevědomým. 

(Lysebeth, 1988, s. 48) Vědomým, uvolněným a pravidelným dýcháním lze 

rozpouštět důsledky stresů, aktivovat pozornost, zjasňovat myšlení a ztišit 

se k hlubším niterným prožitkům. Řízeným dýcháním lze zmírnit bolesti, 

tlumit agresivitu, překonávat únavu, zvyšovat vitalitu, zabezpečovat dobré 

trávení a usnadňovat klidné usínání. (Kubíčková, 1996, s. 33) 

    Vydechování připomíná odevzdání něčeho, předávání sil, jimiž utváříme 

svůj vnitřní i vnější svět. Naopak při vdechování prožíváme stav opačný. 

Z vnějšku přijímáme posilu a k tomu vynakládáme určitou energii. 

Nadechování je tedy spojeno s napětím a aktivací a vydechování s relaxací. 

(Kubíčková, 1996, s. 35) 
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Rady pro správné dýchání 

    Prvním krokem k nápravě dýchání je naučit se dýchat nosem, neboť 

dýchání ústy je pouze jeho nouzovou formou. Průchozí branou pro vzduch 

jsou dvě symetrické nosní dírky. Tak jako většina orgánů v lidském těle je 

dvojitá a zároveň souměrná, tak i nosní dírky jsou symetrické. Podle starých 

nauk bývá pravá nosní dírka spojena s mužskou energií, tzv. sluneční, se 

silou aktivizující a levá nosní dírka s ženskou energií, tzv. lunární, se silou 

zklidňující. Jen ve spolupráci obou nosních dírek a v jednotě obou polárních 

proudů dechu je základ harmonie dechu i života. V hathajóze se proto dbá 

na udržování obou nosních dírek v čistotě, aby jimi mohla volně proudit 

životní energie zvaná prána. (Kubíčková, 1996, s. 37-38) 

    U neklidného a napjatého člověka je dýchání narušeno. Stává se 

povrchním – tedy nedostatečným – poněvadž dýchací soustava, hrtan, 

průdušky, hrudní a břišní svalstvo a zejména bránice ztrácejí vlivem 

křečovitého stažení svou pohyblivost. Důsledkem je nejprve nahromadění 

plynných produktů, které místo aby byly vypuzeny, setrvávají v organismu 

a pomalu, avšak neúprosně, jej zanášejí. Z toho zároveň vyplývá trvale 

snížené okysličování, tj. skryté dušení. (Lysebeth, 1988, s.47) Těžko lze 

očekávat, že za těchto podmínek zůstane organismus zdráv. Jógová dechová 

cvičení působí nejen na dechové funkce, ale prostřednictvím dechu 

ovlivňují také psychiku, svalové napětí a funkci dalších vnitřních orgánů 

v oblasti hrudníku a břicha. (Votava, 1988, s.27) 

     

Rytmus dýchání 

    Jogínům neuniklo, že poměr mezi počtem vdechů a srdečním tepem je 

jedna ku čtyřem. Jestliže záměrně zpomalíme nebo zrychlíme dýchání, 

můžeme ovlivnit průběh dění v organismu jako celku s mohutným dopadem 

na naši vitalitu. Jogíni doporučují dýchat tak, jako by nám při narození byl 

vyměřen určitý počet dechů na celý život. Uspěchané a povrchní dýchání 

podkopává naši vitalitu a zkracuje život a naopak dýchání pomalé a hluboké 

nás naplňuje dynamismem a vitalitou. (Lysebeth, 1988, s.50) 

 

    Relaxační jógové dýchání zahrnuje čtyři fáze: 

              1. výdech (réčaka), 
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          2. zadržení při prázdných plicích (súnjaka), 

              3. úplný nádech na tři doby (púraka), 

              4. zadržení při plných plicích (kumbhaka). 

    

    Na Západě se obvykle berou v úvahu pouze tři fáze: púraka, kumbhaka a 

ročáka, nebo dokonce pouze dvě (púraka a réčaka). (Lysebeth, 1988, s. 51) 

 

Výdech (Réčaka) 

    S výdechem začínáme proto, že je to nejdůležitější fáze dýchacího 

procesu. Na Západě se však často za prvořadý považuje vdech, což však 

znamená začínat od konce. Za všech okolností je třeba nejprve z plic 

vypudit veškerý nečistý vzduch a pak teprve přivést čerstvý. Výdech musí 

být co možná nejtišší a plynulý, nepřerušovaný. Musí trvat přibližně 

dvojnásobek doby nádechu. Zpomalené dýchání a zejména zpomalený 

výdech je podle Lysebetha (1988, s. 52) výborná technika pro rozptýlení 

únavy a napětí. 

                  

                  Zadržení při prázdných plicích (Súnjaka) 

    Jestliže blokujeme dech při prázdných plicích na konci prodlouženého 

výdechu, dýchací svaly mají příležitost se uvolnit. Když uvolníme veškeré 

svalstvo ovládané vůlí, zadržíme pohodlně dech při prázdných plicích a 

zakusíme tak mimořádný pocit klidu a míru. V tomto stavu jsme ve stavu 

úplné relaxace. (Lysebeth, 1988, s. 53) 

 

Vdech (Púraka) 

    Během každého vdechu musí vzduch proudit postupně, nepřetržitě, 

plynulým tokem. Podstatné je dýchat tiše. Jogíni rozlišují tři fáze vdechu: 

abdominální (brániční), kostální (hrudní) a klavikulární (klíčková). Plný 

jógový dech zahrnuje všechny tři způsoby nádechu a spojuje je do jediného 

plného a rytmického pohybu. 
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                   1. abdominální vdech 

    Při nádechu se bránice snižuje, břicho se nafukuje. Rytmické snižování 

bránice vyvolává mírnou a trvalou masáž všech břišních orgánů a podporuje 

jejich správnou funkci. 

                   

                   2. kostální vdech 

     Dýchání kostální se uskutečňuje rozestupem žeber a rozpínáním 

hrudního koše jako měchu. Při tomto nádechu proniká menší množství 

vzduchu do plic než při abdominálním dýchání a přitom vyžaduje větší 

úsilí. Ve spojení s abdominálním nádechem poskytuje uspokojivou ventilaci 

plic. 

                    

                   3. klavikulární vdech 

     Přístup vzduchu je umožněn nadzvednutím klíčních kostí. Příděl 

čerstvého vzduchu obdrží pouze horní část plic. Tento nejméně vhodný 

způsob nádechu se prý často vyskytuje u žen. (Lysebeth, 1988, s. 53) 

 

Zadržení při plných plicích (Kumbhaka) 

    Jedná se o poslední a rovněž důležitou fázi dýchání.       

                  

                  1.2.2 Ásany (jógové polohy) 

     Ásany jsou nejznámější z jógových technik. Představují klasické jógové 

polohy těla, při kterých je důraz kladen ve velké většině na statickou fázi 

cvičení. (Mihulová, Svoboda, 1995, s. 44) Ásany se provádějí pomalu, aby 

je bylo možné vědomě procítit. Není důležité množství cviků, ale samotná 

kvalita provedení. Před cvičením, mezi ním i po něm má být zařazena fáze 

vědomého tělesného i duševního uvolnění. Smyslem a cílem ásan je sladit 

tělo a mysl vědomým procítěním tělesných i duševních dějů, soustředěným 

pohybem a uvolněním. Ásany tělo neunaví ani nevyčerpají, právě naopak, 

naplní ho energií a svěžestí. (Mahéšvaránanda, 2006, s. 17-18) 

     Staré texty uvádějí, že se v jógické praxi používá 84 poloh. Řada 

známých poloh má několik variant, které jsou různě obtížné. Účinky ásan se 

promítají prakticky do celého organismu. Vedle svalové složky působí 

ásany na vnitřní orgány, žlázy s vnitřní sekrecí, krevní oběh, dech i funkce 
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nervové soustavy. Ovlivňují rovněž mysl, psychiku a čakry - energetická 

centra ( o čakrách viz níže). 

    Vedle uvedených účinků představuje pravidelné cvičení ásan také 

prostředek k pročištění energetických drah našeho organismu, kterých je 

podle nauky jógy celkem 72 000 a nazývají se nádis. Jejich znečištěním či 

úplným zablokováním vlivem nesprávného způsobu života dochází k tomu, 

že člověk nemá dostatek životní energie. Hathajógickými cviky se působí 

především na deset hlavních, z nichž nejdůležitější je tzv. sušumna, 

nacházející se v míše a ida s pingalou v oblasti nervových provazců podél 

páteře. Zprůchodnění a pročištění hlavních kanálů se projevuje celkovou 

větší vitalitou, citlivostí a vnímavostí.  

    Mnohé ásany byly odvozeny od přirozených pohybů a pozic zvířat a 

někdy také odrážejí schopnost zvířat pomoci si v případě onemocnění. Mají 

také názvy po těchto zvířatech, např. kočka, srnka, tygr, zajíc atd. Ásany 

hluboce ovlivňují tělo i mysl. Jejich cvičením se docílí blahodárného 

účinku, který získávají zvířata, když tyto pozice zaujímají zcela 

instinktivně. Např. u márdžarí (kočky) je to protažení těla a páteře, u 

bhudžanga ásany (kobry) zase rozpuštění agrese a emocí, u šašanka ásany 

(zajíce) uvolnění. Za nejvyšší a ,,královskou“ ásanu je považována šírša 

ásana (stoj na hlavě) a padma ásana (lotos). (Některé z těchto poloh viz 

níže) (Mahéšvaránanda, 2006, s. 17) 

     Při provádění ásan hraje významnou roli dýchání. ,,Sladíme-li dech 

s pohybem, je průběh pohybu harmonický, dýchání se prohlubuje a dochází 

k povzbuzení krevního oběhu i látkové výměny. Pomocí dechu můžeme 

znásobit i svalové uvolnění – soustředíme se na ztuhlé části těla a s každým 

výdechem je vědomě uvolňujeme.“ (Mahéšvaránanda, 2006, s. 17) 

    Stejně jako u ostatních jógových technik, ani u ásan není podstatné jejich 

provedení, ale vnitřní účinek, úzce související s pocity, které ásany 

vyvolávají. Podle Minaříka (1991, s. 13) má soustava ásan vzpružit tělo a 

odstranit nervozitu a stres. Člověk by měl pozicemi dosáhnout  klidu a 

vyrovnanosti. ,,Pravidelné cvičení (zhruba 15 až 20 minut za den) může pro 

člověka představovat jistou ,,oázu klidu“ nebo ,,očistnou lázeň“. Blahodárné 

účinky cvičení je postupem času možno přenášet i do dalších částí dne a 
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získat tak prostředek pro zkvalitnění různých následných činností.“ 

(Mihulová, Svoboda, 2008, s. 90) 

    

    Votava (1988, s. 50-73) uvádí dělení ásan ( v této části uvádím pouze 

zobrazení některých ásan, jejich provedení a účinky viz Příloha). Ásany lze 

podle cíle a způsobu provedení rozdělit do tří základních skupin:  

                   1. Polohy relaxační 

    Umožňují úplnou tělesnou a duševní relaxaci. Zcela základní relaxační 

poloha je ánanda ásana (,,pozice blaženosti“). Vleže na zádech jsou paže 

mírně od těla, dlaně vytočené vzhůru, dolní končetiny mírně od sebe, špičky 

vytočené ven. Další relaxační polohy jsou vleže na břiše nebo na boku 

(,,tygří pozice“).            

 

 

 

Obr. č. 1 Ánanda ásana (Pozice blaženosti) 

 

                   2. Polohy meditační čili sedy 

    Při správném provedení je páteř vzpřímena. Zkřížené nohy zaručují 

stabilní základnu, nejčastěji trojúhelníkového tvaru, a omezují průtok krve 

dolními končetinami na nezbytné minimum. Kromě svalů umožňujících 

vzpřímené postavení páteře, jsou prakticky všechny svaly relaxované. Tyto 

polohy umožňují provádět nejen mentální cvičení, koncentraci a meditaci, 

ale také pránájámu – dechové cvičení (viz níže).  

 

 

 

 

Obr. č. 2  Padma ásana (Lotosový sed) 

 

 

3. Polohy korekční 

    Tvoří největší a nejrozmanitější skupinu ásan. Dochází při nich ke 

krátkodobým změnám v organismu, např. protažení svalů, aktivnímu stahu 
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některých svalů, změnám prokrvení různých částí těla nebo mechanickému 

dráždění vnitřních orgánů a jejich nervových zakončení. Takové krátkodobé 

účinky lze snadno prokázat, ale nejsou hlavním cílem ásan. Až teprve 

opakované cvičení může vést postupně ke změnám dlouhodobým, tedy 

k zvětšení rozsahu pohybů, zlepšení ovládání některých svalů, ke změně 

dráždivosti vegetativního nervstva a tím k působení na vnitřní orgány apod.        

    Dělení korekčních ásan: 

    a) Předklonové ásany 

     Tyto polohy působí v různé míře ohnutí všech úseků páteře vpřed, 

protažení vzpřimovačů páteře a svalů na zadní straně dolních končetin. 

Dochází ke stlačení a tím mírnému dráždění orgánů břišní dutiny, zčásti 

také orgánů v hrudníku a v oblasti krku. Dech se soustřeďuje do zadní části 

hrudníku, která je běžně málo prodýchávána.  

 

 

 

Obr. č. 3 Šašanka ásana (Zajíc) 

     

 

 

 

Obr. č. 4  Sumeru ásana (hora Suméru) 

 

b) Záklonové ásany 

    Zatímco předklon jako běžnější směr pohybu páteře provádíme převážně 

s relaxací, záklon bývá častěji aktivní, udržovaný stahem vzpřimovačů 

trupu.                                   

                                 

 

 

Obr. č. 5 Bhudžanga ásana (Kobra) 
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     c) Polohy rotační a úklonové 

     Převažují polohy rotační, někdy jde o kombinaci obou pohybů, popřípadě 

i s předklonem. Hlavní rotace trupu nastává na přechodu hrudní a bederní 

páteře, je však vhodné udržovat i minimální rotaci v ostatních segmentech a 

současně provádět i rotaci šíje a kyčlí. Provádíme vždy na obě strany. 

 

 

Obr. č. 6 Ardha Matsjéndra ásana (poloviční 

Matsjéndrova pozice - skrut vsedě se skrčenými 

dolními  končetinami) 

 

 

                        

          

 

 

         Obr. č. 7 Trikona ásana (Trojúhelník) 

 

                  d) Obrácené polohy 

    Obrácené polohy mají čelné místo v jógové tradici. Jejich hlavní účinek 

je v odkrvení dolních končetin a překrvení hlavy, krku a horní části 

hrudníku. Zaujetí poloh vyžaduje určitou svalovou sílu a koordinaci a 

současně tyto vlastnosti trénuje. Cvičíme při nich hluboké čití (polohocit) a 

rovnováhu. Mění se vzorec dýchání: břišní orgány působí tlakem na obsah 

hrudníku, protahují bránici, která je musí při nádechu zdvihat. Mění se tak i 

tlakové působení na břišní orgány.  

 

 

     

 

 

 

Obr. č. 8  Sarvánga ásana (Svíčka) 
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e) Rovnovážné polohy 

    Z jógové tradice je převzat názor, že schopnost udržovat rovnováhu těla 

je spojena s rovnováhou mysli. Typické rovnovážné polohy mají malou 

plochu opěry a vysoko umístěné těžiště. Nejčastěji se užívají balanční 

polohy s oporou o jedno chodidlo.  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9 Hansa ásana (Labuť) 

 

                                       

                                           

 

 

Obr. č. 10 Baka ásana (Vrána) 

 

Mehta (2001, s. 12) udává pokyny, které by se měly před začátkem cvičení 

jógy dodržet: 

                  - Po těžkém jídle počkejte 4-5 hodin, po jídle lehčím 2-3 hodiny. 

                  - Než začnete, dojděte si na toaletu. 

                  - Cvičte ve volném oděvu a naboso. 

                  - Cvičte na nekluzké podložce nebo podlaze. 

                  - Deky před použitím pečlivě složte, protože každý záhyb může  

                     cvičení narušovat. 

                  - Vyjměte si tvrdé kontaktní čočky. 

                  - Vyhněte se přepínání. 

     

Sestavy 

    V józe se poměrně často používají sady cviků, které vytvářejí z hlediska 

působení na organismus harmonický celek vzájemně se doplňujících poloh. 

Tato cvičení bývají většinou zaměřena na normalizaci činnosti nervové 
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soustavy. Přiblížení se k harmonickému stavu psychiky, které je těmito 

cviky dosahováno, představuje zároveň také významný moment pro zdraví 

tělesné. Kromě sestav zaměřených na harmonii v oblasti psychiky existují i 

některé další, jejichž pravidelné cvičení většinou přináší specifické 

zdravotní účinky. (Mihulová, Svoboda, 1995, s. 68) 

 

                  Súrja Namaskár – pozdrav slunci 

    Súrja namaskár, neboli pozdrav slunci, je snad nejznámějším sledem 

ásan. Obsahuje sadu poloh, které oproti statickému provádění ásan 

představují dynamičtější cvičení. Neprovádějí se dlouhé výdrže 

v jednotlivých polohách, ale z jedné polohy se přechází plynule do druhé, 

eventuelně se vkládají krátké zádrže. Toto cvičení existuje v několika 

variantách a jsou známy i další obdobné sestavy mezi něž patří například 

cvičení kathu. (Mihulová, Svoboda, 1995, s. 36) 

    Tato sestava má příznivý vliv na celé tělo. Harmonizuje svalstvo, 

podporuje krevní oběh, vyvažuje vegetativní nervový systém, napomáhá 

rozvoji koncentrace. Pravidelné provádění sestavy udržuje páteř pevnou, 

pružnou, ohebnou, podporuje správné fyziologické postavení pánve tak, aby 

byl pohybový aparát zatížen ekonomicky ve stoji i při chůzi. (Doležalová, 

1993, s. 74) 

d  

 

e     f  
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g       h  

                    

                    
                    

         
         Obr. č. 11 

 

Khatu pranám – pozdrav Khatu 

    Na hodinách jógy v Centru Jógy v denním životě je možné setkat se jak 

s výše zmíněným pozdravem slunci, tak i s tímto pozdravem Khatu. Náš 

učitel jógy nám jej pravidelně zařazoval do jógové hodiny. 

    Cvičení Khatu pranám je věnováváno šrí Maháprabhudžímu, 

duchovnímu učiteli svámího Mahéšvaránandy, autora ,,Systému jógy 

v denním životě“. Toto cvičení harmonizuje tělo, mysl a duši, je výsledkem 

dlouholetého výzkumu. Zpočátku se pozornost zaměřuje především na pocit 

tělesné pohody, který toto cvičení přináší. Tato sestava posiluje, protahuje a 

uvolňuje svalstvo celého těla, zlepšuje pohyblivost páteře a ovlivňuje 

činnost žláz. Posiluje imunitní systém a zvyšuje tak naši odolnost proti 

infekcím. Kromě toho harmonizuje a posiluje celý nervový systém. 
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Pravidelné každodenní cvičení několika kol Khatu pranám napravuje vadné 

držení těla, odstraňuje bolesti zad, stres a zažívací potíže. Na pokročilejším 

stupni cvičení se sestava provádí s koncentrací na energetická centra (čakry) 

a s regulací dechu. (Mahéšvaránanda, 2006, s. 49) 

 

                                                                j                    a          

              
                       Obr. č. 12 

                      Obrázek znázorňuje sestavu Khatu pranám. Výchozí pozice je vadžra 

ásana (sed na patách) (na obr. poloha a). Z ní se postupuje nejprve ve směru 

hodinových ručiček až se dojde do polohy palmy (na obr. poloha j) a pak 

zase zpátky proti směru hodinových ručiček až do vadžra ásany. 

 

                  Antistresová sestava 

    Vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá vlivem jógy na stres, uvádím 

zde i antistresovou sestavu, o které ve svých publikacích referují Mihulová 

se Svobodou (1995, s. 70). Sestava se skládá ze čtyř poloh (1. sarvangásana 

v lehu, 2. ježek, 3. mostek, 4. sfinga), které prý představují účinný 

prostředek ke snižování mentálního napětí (přesný popis provedení ásan, 

z nichž se sestava skládá, viz Příloha). 
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                        Obr. č. 13                                                    Obr. č. 14 

  

                        Sarvangásana v lehu                                 Ježek 

 

 

 

 

                                

                     Obr. č. 15                                                 Obr. č. 16 

                      Mostek                                                    Sfinga 

 

                   1.2.3 O čakrách 

    Čakry jsou energetická centra podél páteře, kterými proudí do těla 

vesmírná energie. Důležitou podmínkou pro zachování dobrého zdraví je, 

aby tato centra dodávala energii stejnoměrně do celého těla. Je-li čakra 

zablokována nadbytkem nebo nedostatkem energie, ztrácí tělo rovnováhu. 

(Lalvani, 1998, s. 90)  

           Obr. č. 17  
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     Čakry působí na mnoha úrovních existence.  

1) První úroveň je fyzická. Na místech, kde se v těle nacházejí 

čakry, jsou uloženy žlázy, orgány a nervy, které je možné 

aktivovat dechovým cvičením, meditací, ásanami a mantrami. 

Tím si tělo uchovává zdraví.     

2) Druhou úrovní je astrální úroveň. Vibracemi a energetickým 

prouděním v čakrách je ovlivňováno vědomí i tělesné zdraví. 

Vlivem špatné stravy, nevhodné společnosti nebo negativních 

myšlenek se energie čaker zeslabuje a blokuje. Tím pak vznikají 

ve vědomí a v těle různé poruchy a nemoci.  

3) Třetí úrovní čaker je spirituální úroveň, z níž přijímáme intuici, 

moudrost a poznání. 

    Energie, která probouzí všechny čakry, se nazývá kundalini. Kundala 

znamená had, proto se tato energie označuje také jako hadí síla. Stoupání 

kundalíni je především proces odehrávající se ve vědomí. Rozšiřuje a 

projasňuje se vědomí a zmnožuje se životní energie. Probuzení kundalíni 

znamená osvobození od nevědomosti, iluzí i psychické lability a rozvoj 

modrosti, sebekázně a sebekontroly. (Mahéšvaránanda, 2006, s. 404) 

     Sedm hlavních čaker, z nichž každá je spojena s určitými rysy našeho 

bytí, je následujících:      

                  1. múládhára čakra – kořenová čakra 

     Tato čakra nás spojuje s fyzickým tělem. Barva této 

čakry je červená. 

                

        

 

      Obr. č. 18 

      

      2. svádhisthána čakra – sakrální čakra 

      Druhá čakra je centrum původních, nefiltrovaných 

emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Barvou této 

čakry je oranžová.      

              Obr. č. 19 
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      3. manipúra čakra – čakra solar-plexu 

      Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu ke 

světským věcem a k ostatním lidem. Je to oblast, 

ze které vychází z našeho těla emoční energie. 

Odtud jsou řízeny naše mezilidské vztahy, 

sympatie a antipatie, stejně jako schopnost    

  Obr. č. 20                       trvalých citových vazeb. Barva této čakry je žlutá. 

    

      4. anáhata čakra – čakra srdce 

    Čakra srdce je často nazývána branou do duše, 

protože není jen sídlem nejhlubších pocitů lásky. Jí se 

můžeme spojit také s univerzální částí naší duše, 

božskou jiskrou v nás. Barva této čakry je zelená.  

   

                       Obr. č. 21 

 

                 5. višuddhi čakra – krční čakra 

    V této čakře se nachází centrum lidských 

vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace.  

Vytváří spojení mezi spodními čarami a čakrami hlavy. 

Slouží jako most mezi myšlením a cítěním. Barvou 

páté čakry je světle modrá.  

  Obr. č. 22 

     

     6. ádžňá čakra – čakra čela, neboli ,,třetí oko“ 

   Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je 

to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních 

schopností, paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšší 

řídící centrum centrálního nervového systému.              

Obr. č. 23                   Barvou šesté čakry je indigově modrá. 
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                   7. sahasrára čakra – korunní čakra 

       Tato čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. 

Třpytí se všemi barvami duhy, převládající barvou 

je však fialová. (Sharamon, 1993) 

                

 

   Obr. č. 24    

 

    Existuje ještě mnoho dalších čaker, které jsou rozmístěny po celém těle.  

Jejich  energie a vibrace se liší podle jejich polohy a vlastnosti. 

                               

1.2.4 Pránájáma 

    V hathajóze se největší význam pro ustálení organismu připisuje 

jógovým dechovým cvičením – pránájámě. Učí nás, jak ovládat svůj dech a 

ukáznit tak svou mysl. (Lalvani, 1998, s. 49)  

    Sanskrtské slovo ,,pránájáma“ je složeno ze dvou částí: prána (dech) a 

ájama (přestávka, v tomto případě zástava), jelikož obligátní složkou 

základní jednotky (cyklu) pránájámy je zástava dechu. (Votava, 1988, 100-

101) Prána je mnohem více než jen dech. Prána je kosmická energie, síla 

vesmíru, která tvoří, uchovává a mění. Je základním prvkem života a 

vědomí. (Mahéšvaránanda, 2006, s.18) Prána znamená přeneseně i 

předpokládanou duševní sílu, kterou lze získat cvičením pránájámy. 

Základní prvky každé pránájámy jsou vdech, zádrž dechu (popř. samovolná 

zástava dechu) a výdech. (Votava, 1988, 100-101) 

       Pránájáma se provádí tak, že se střídavě dýchá nosními dírkami. Energie 

našeho těla mají mužské i ženské vlastnosti. Pravá strana představuje 

mužské energie, levá strana ženské. Střídavé dýchání nosními dírkami tyto 

energie harmonizuje a vrací rovnováhu tělu i duši. (Lalvani, 1998, s. 89) 

K rytmickému dýchání se přidružuje pozorování rytmu dechu. Tím se 

člověk chápe prány, fyzikálního obsahu dechu nebo dýchání. Rytmické 

dýchání tím dosahuje svého účelu, totiž rytmus a pozorování dýchání vytváří 

harmonii mezi člověkem a přírodou. (Minařík, 1991, s. 13)  

                        Je známo, že emoce zrychlují dech, což zvětšuje energetický výdej. 

Jogíni naopak docilují toho, že dýchají pomalu. (Doležalová, 1993, s. 39) 
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Podle mytologie má každý tvor předem určenu délku života počtem dechů. 

Jogín si tedy vědomým zpomalením dechu život prodlužuje. 

(Mahéšvaránanda, 2006, s. 18) 

                 

                  1.2.5 Hathajógové krije  

    K hathajóze patří krije, neboli celkové pročištění těla. Dochází při něm 

k odstraňování nahromaděných toxických látek z organismu. K pročištění se 

používá následujících technik: 

                   - néti (pročištění nosních partií) 

                   - dhauti ( pročištění jazyka, žaludku, střev, očí a uší) 

                   - basti ( povzbuzuje činnost břišních orgánů a pročišťuje střeva) 

                   - kapálabháti ( druh pránájámy zaměřený na lepší zásobování  

                      mozku kyslíkem a stimulaci činnosti mozkové) 

                    - trátak ( pročišťuje oči, uklidňuje a soustřeďuje mysl) 

                    - nauli ( posiluje břišních svaly a povzbuzuje peristaltiku střev) 

                                   (Bartoňová, 1971, s. 117-118) 

 

                  1.2.6 Metody cvičení mysli 

      Mysl je  podmínkou všech životodárných předpokladů. Je specifickou 

lidskou mohutností a zdrojem všech tvořivých sil pro cestu životem. 

Všechno, co člověk koná a prožívá, v mysli začíná a v ní se také uzavírá. 

Mysl je řídícím středem živého člověka. (Kubíčková, 1996, s. 89) 

                         Nyní si uvedeme techniky, jimiž hathajóga ovlivňuje duševní dění:  

     1) První technikou je opakování manter, posvátných slabik nebo slov. 

Automatické odříkávání manter je spojeno s dechovými cviky a 

představami energetických center v těle, čaker. Cílem je navození prožitku 

prázdnoty, čidakáše.  

    2) Druhá technika spočívá ve fixaci pohledu na předmět. Tímto může být 

navozen hypnotický stav. Fixace pohledu na předmět bývá později 

vystřídána koncentrací na určitou představu. 

    3) Třetí metodou je jóganidra, neboli jógový spánek. Spočívá v relaxaci 

tělesné i duševní, při níž si postupně uvědomujeme v jednotlivých částech 

těla tíži, lehkost, horko a chlad. Tato cvičení se podobají autogennímu 

tréninku. (Bartoňová, 1971, s. 193) 
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    Důležitou složkou při každé činnosti je schopnost bdělé pozornosti. 

V józe ji nacvičujeme při všem. Jogíni učí, že vyčistíme-li své podvědomí, 

nemáme je již znovu zanášet. Proto se má dělat všechno s bdělou 

pozorností, vědět přesně, co děláme, dotahovat věci do konce, být si plně 

vědom dopadu svých činů. Měli bychom to umět u každé činnosti. Tento 

přístup je něco jako dobrý oheň, který všechno spálí, takže nic nezůstane. 

Máme a můžeme si být takto vědomi i toho, co jsme nedořešili a vědět, 

v čem spočívá případný konflikt. Vše zůstává vědomé. (Doležalová, 1993, 

s. 72) 

 

 

                 2. STRES 

2.1 Co je to stres 

    ,,Život napjatý na nejvyšší míru, který nám vnucuje moderní civilizace, a 

který byl dříve údělem vedoucích činitelů, zachvacuje nyní všechny vrstvy 

společnosti, nervová zhroucení jsou běžným jevem. Toto neustálé napětí má 

katastrofální důsledky: křečovitě stažený, přepracovaný člověk si pomalu, 

ale jistě ničí zdraví.“ (Lysebeth, 1988, s. 47) 

     Pro začátek je třeba stanovit, co vlastně pojmem stres rozumíme. 

Jednotná definice stresu však neexistuje. Uveďme si proto alespoň několik 

vymezení stresu, která ve své publikaci cituje Jaro Křivohlavý (1994): 

    - ,,Stres je výsledek interakce (vzájemné činnosti) mezi určitou silou 

působící na člověka a schopností organismu odolat tomuto tlaku.“ (H. 

Selye, 1979) 

   - ,,Stres je takový stav organismu, kdy nadměrné množství energie je 

využíváno na řešení problémů. Tolik energie by nemuselo být použito, 

kdyby se tyto problémy daly řešit normálně.“ (A. Antonovsky, 1979) 

   -  Další velmi známou a uznávanou definicí stresu, je definice Lazarusova, 

která zní následovně: ,,Stres je nárok na jednotlivce, který přesahuje jeho 

schopnost se s nárokem vyrovnat“. (Lazarus, 1984) 

                  - „Stresem je nejen přímé, bezprostřední ohrožení člověka, ale   

              i předjímání (anticipace) takového ohrožení a s tím spojený strach, bolest,  

              nejistota, úzkost ap.“ (Appley & Trumbull, 1985) 
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     Selye stres definuje jako důsledek různých tlaků na fyziologické 

(endokrinologické, hormonální atd.), psychologické, sociální, ekonomické a 

podobné zátěže. Při zátěži dochází k souboru fyziologických reakcí, 

k obecnému adaptačnímu syndromu GAS, který má tři fáze:  

      1) První z nich je poplachová, dochází ke střetu se stresorem, mobilizují 

se při ní všechny obranné mechanismy organismu. Výrazně zvýšenou 

činnost vykazuje především sympatický nervový systém. Do krevního 

řečiště se dostává větší množství adrenalinu (epinefrinu), zvyšuje se srdeční 

tep, krevní tlak, zrychluje se dýchání, potní žlázy zvyšují svou exkreci, krev 

se shromažďuje do oblastí končetin. Organismus je připraven    k reakci typu 

,,bojuj, nebo uteč“.  

2) V druhé fázi, fázi rezistentní, jde o vlastní boj organismu se 

                  stresorem.  

3) Následuje fáze vyčerpání, při níž se u některých jedinců mohou 

                  objevit známky deprese. (Křivohlavý, 2003) 

      Dnes se všeobecně přijímá Lazarusův model zvládání stresu.  Lazarus 

položil hlavní důraz na kognitivní (poznávací a myšlenkovou), specificky 

lidskou charakteristiku zvládání těžkostí lidmi. Soustředil se na to, co se děje 

v psychice člověka, který se dostává do těžké životní situace, kdy u něj 

dojde k vychýlení z ideálního rovnovážného stavu. Vymaní-li se člověk ze 

šoku, který doprovází první fázi styku se stresorem, dochází u něho 

k myšlenkovému hodnocení. To je určitou formou zvažování toho, co a jak 

člověka ohrožuje, odkud nebezpečí přichází, jakou má povahu, jak moc by 

mohlo člověka ohrozit a co by se dalo tváří v tvář tomuto nebezpečí dělat. 

Lazarus hovoří o dvou fázích zvažování: o primárním a sekundárním 

hodnocení situace:  

     1. primární zhodnocení situace – týká se zvážení situace z hlediska 

ohrožení (zdraví, sebehodnocení, pověsti apod.). V úvahu bral nejen 

momentální stav ohrožení, ale i to, co by se mohlo v důsledku dané situace 

v další fázi děje stát. Lazarus bral ohled nejen na objektivní stav světa, tj. na 

to, co může nezaujatý pozorovatel sledovat, ale i na roli subjektivních 

faktorů, tj. vše, co v psychice člověka, který stojí v rizikové situaci, 

ovlivňuje jeho usuzování, zvažování a hodnocení dané situace. 
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                         2. sekundární zhodnocení situace – týká se možností určitého člověka 

danou situaci zvládnout. Jde o zvažování naděje na to, že by se člověk mohl 

ubránit tomu, co ho ohrožuje. I zde bral Lazarus v potaz nejen objektivní 

stav světa, ale i roli subjektivního vidění světa daným člověkem. 

(Křivohlavý 1994 a 2003) 

 

     Podle Doležalové (1993, s. 53) lze reakce na zátěž rozdělit do tří 

odlišných funkčních oblastí: 

  1. psychika – v určitém smyslu má klíčový význam. V ní se rozhoduje o 

všem. Je důležité zvládnout sociální situace správným postojem a správnými 

emocemi, znamená to poznat své nevhodné reakce a změnit je. Znamená to 

trénovat různé psychické funkce, koncentraci, pozornost, pozitivní myšlení 

atd. 

     2. oblast fyziologických regulací – v podkorových oblastech – 

hypothalamus, hypofýza; z těchto oblastí jsou řízené procesy, které naladí 

celé tělo na určitou funkční úroveň. Působí jak přes vegetativní nervový 

systém, tak hormonálně – chemicky. 

    3. oblast periferie – úroveň veškerého tělesného aparátu. Zahrnujeme do 

něho tkáně i systémy, cévy, svaly, kůži, orgány, žlázy s vnitřní sekrecí, 

nervový systém atd. Záleží jak na jejich geneticky dané výchozí kvalitě, tak i 

na metabolickém zatěžování v průběhu života, na prokrvení atd. (Doležalová, 

1993, s. 53)     

 

                      Křivohlavý (2003) uvádí, že o stresu se hovoří tam, kde se člověk dostává 

do zátěžové situace. Pro definici stresové situace je podstatný poměr mezi 

mírou stresogenní situace a ,,silou“ danou situaci zvládnout. O stres se jedná 

pouze tehdy, pokud míra intenzity stresogenní situace je vyšší než 

schopnost či možnost daného člověka situaci zvládnout. Jde o tzv. 

nadlimitní zátěž, která vede k vnitřnímu napětí a k narušení rovnováhy 

organismu. 

                        Lze rozlišovat mezi eustresem a distresem. O distresu mluvíme tehdy, 

když je stres negativně vnímán. Při distresu je danou osobou subjektivně 

vnímáno a výrazně negativně hodnoceno její osobní ohrožení v poměru 

k možnostem zvládnutí situace. O eustresu hovoříme tam, kde nejde o 
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negativní emocionální zážitek. Jde například o situaci, kdy se snažíme 

zvládnout něco, co nám přináší radost, avšak vyžaduje to určitou námahu. 

                      Faktory, které vedou ke stresu, nazýváme stresory. Známe jich celou 

řadu. Podle oblasti působení na rozvoj stresu Herman a Doubek (2008, s. 

44) rozeznávají několik kategorií stresorů: 

1. biologické stresory – infekce, úraz, operace, chlad, hlad apod. 

2. psychologické stresory – ohrožení sebevědomí, ohrožení sebeúcty, 

neúspěch, pocity bezmocnosti, neschopnost sebeprosazení, konflikt 

apod. 

3. sociální stresory – rodinný konflikt, pracovní konflikt, ztráta důležité 

osoby, ztráta postavení a kompetence apod.  

 

    Důsledky nadměrného stresu lze podle Hermana a Doubka (2008, s. 44) 

pozorovat v několika oblastech: 

                      1. duševní obtíže – neklid, úzkost, roztěkanost, poruchy soustředění a 

paměti, poruchy spánku, někdy únik do snění, kolísání nálad, podrážděnost, 

deprese, zhoršená sebekritičnost, zhoršení kontaktu s realitou, 

egocentrismus, nerozhodnost, apatie, únava; 

     2. tělesné obtíže – svalové napětí, trávicí obtíže, nechutenství nebo 

naopak přejídání, bolesti břicha, plynatost, časté nucení na močení, sevřené 

hrdlo, sexuální problémy, menstruační poruchy, bolesti hlavy, potíže 

s páteří, bušení srdce, různé tělesné bolesti bez zjevné příčiny, vyšší riziko 

srdečních onemocnění, hypertenze, diabetes, oslabení imunitního systému, 

nemoci pohybového systému a řada dalších psychosomatických 

onemocnění, vyšší spotřeba cigaret, alkoholu a vyšší spotřeba 

psychofarmak, vyšší riziko úrazů; 

                       3. rodinný život – skrytá nebo zjevná napětí v rodině, nedostatek času na 

druhé, neschopnost jim projevovat sympatii a účast, nedostatečná 

komunikace, zanedbávání dětí (citová deprivace nebo subdeprivace) a 

neřešení jejich problémů, odcizení manželů, partner se cítí zanedbáván, 

přehlížen a osamělý, vzájemné povrchní vztahy bez citové hloubky, 

frustrace, hněv nebo pocity méněcennosti u partnera, vyšší riziko rozvodů, 

nejstarší děti jsou často nuceny přebírat role dospělých (tzv. parentifikace 

dětí), což nese rizika pro jejich duševní zdraví a další vývoj; 
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                       4. pracovní oblast – problémy při týmové práci, manipulativní tendence a 

vytváření zbytečné práce nebo krizí, postupná ztráta výkonnosti, pokles 

sebedůvěry a energie, apatie, později soustavné zanedbávání povinností až 

přechod do syndromu vyhoření.            

 

                   2.1.1 Patologické změny v důsledku stresu                 

    Pod vlivem stresu organismus plýtvá svými zásobami energie – až do 

jejich  úplného vyčerpání a jestliže stres trvá, vznikají patologické změny 

nervového systému a orgánů.  

    Jestliže člověk pociťuje trvalou neurčitou úzkost, jsou její následky 

zhoubné. Po delší době způsobí různé patologické poruchy, mimo jiné: 

tachykardii (zrychlenou srdeční činnost), palpitaci (bušení), střídavé 

zčervenání a zblednutí tváře, povrchní a přerývavé dýchání; nepříjemný 

pocit v žaludeční krajině svědčí o stahu v oblasti solárního plexu. Následky 

jsou různé a pokud příčina trvá, obtížně odstranitelné: žaludeční vředy, 

cévní poruchy (zejména hypertenze), některé formy astmatu, artritidy nebo 

revmatismu, poruchy ledvin, jater či obezita. Krajním případem je 

sebezničení. (Lysebeth, 1988, s.42-44). 

 

2.1.2 Prostředky používané při zvládání stresu 

    Míček (1976, s. 171-172) uvádí několik způsobů, které mohou napomoci 

při zvládání stresu: 

1. Nevystavovat se příliš silným podnětům. 

2. Vyhýbat se velkému množství vnějších podnětů. 

3. Vzdálit se z ohrožující situace. 

4. Snížit intenzitu negativního působení. 

5. Zadržení nebo oddálení reakce. 

6. Přechodná izolace. 

7. Změny subjektivních postojů vůči stresující situaci. 

8. Zvýšení nezávislosti na vnějších vlivech. 

 

    Mnoho lidí hledá záchranu v uklidňujících prostředcích (sedativech).  

Podle Lysebetha (1988) je důležité si uvědomit, že v této cestě nespočívá 

skutečné řešení, protože negativní příčina, tedy negativní emoční stav, 
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přetrvává. Drogy pouze zamezují, aby oběť cítila svou bolest. Navíc si 

organismus časem na ně zvykne, dávku je třeba neustále zvyšovat a tyto 

látky mají ještě škodlivé vedlejší účinky. 

    Mihulová a Svoboda (2008, s. 10) pro znovuzískání psychických sil a 

vnitřního klidu navrhují následující prostředky, které rozdělují do několika 

skupin: 

1. První  skupinu tvoří například různé bylinné čaje nebo koupele, 

vhodné potraviny, vitamínové nebo jiné přírodní preparáty. V případě 

jejich použití je člověk v podstatě pouze pasivním příjemcem.  

2. Druhá skupina vyžaduje již určitou aktivitu. Může jí být například 

cvičení, tělesné nebo dechové, provádění masáží, akupresury, 

speciálních postupů pro získání energie a podobně.  

3. Ve třetí skupině je již aktivita zaměřena přímo na mentální oblast, 

kde dochází formou relaxačních, koncentračních a harmonizačních 

technik nebo sugesce k vědomému nastolení žádoucích stavů.  

4. Čtvrtá skupina neobsahuje prostředky v dříve uvedeném smyslu. Zde 

se jedná například o pochopení pochodů v naší emoční a intelektuální 

oblasti, vlivu podvědomí v běžném životě a podobně. Důležitou roli 

zde hraje i uvědomění, že míra stresové zátěže nezávisí pouze na 

vnějších okolnostech, ale především na naší vnitřní reakci. V tomto 

smyslu se otvírá široké pole pro jistou míru seberegulace, jejíž 

možnosti jsou závislé na stupni poznání a ovládnutí vnitřních 

mechanismů lidské osobnosti.  

 

    Existují však prostředky, které zasahují do dvou či více skupin 

současně. A mezi ně Mihulová se Svobodou (2008, ) řadí právě i jógu. 

 

                  Jóga jako účinný prostředek proti stresu 

    Celá řada autorů jógu doporučuje jako výborný prostředek proti stresu. 

Patří mezi ně Lalvani, svámí Mahéšvaránanda, Bartoňová, Doležalová a 

mnoho dalších. Jóga je podle nich ideálním způsobem, jak se uvolnit, 

protože nás učí, jak se uzavřít před okolním světem, ponořit se do hlubin 

svého vědomí a najít tak trvalý vnitřní klid. Následující odstavce ilustrují 

jejich názory na vliv jógových cvičení na prožívaný stres. 
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    ,,Jóga vytváří dokonalou harmonii zapojením mysli, těla i duše. Jóga díky 

svému citlivému přístupu postupně uvolní stres z těla, které posílí a zvýší 

jeho obranyschopnost.“…,,Jedinečným přínosem jógové terapie je okamžité 

působení na mozek, především na psychické centrum, ve kterém vznikají 

všechny psychosomatické stresové poruchy. To je také důvod, proč jóga 

pomáhá zvládat choroby způsobené stresem.“ (Lalvani, 1998, s. 6-9) 

                       ,,Ásany jsou psychosomatická cvičení, která posilují a vyvažují celou 

nervovou soustavu, a tak harmonizují a stabilizují psychický stav cvičícího. 

Těmito cviky lze dosáhnout celkového zklidnění, duševního uvolnění i 

pocitu vnitřní svobody a míru.“ (Mahéšvaránanda, 2006, s. 17) 

                      ,,Provádění ásan je vždy spojeno s určitou regulací dechu a se sugescemi, 

které mají navodit vhodný psychický stav. Dané sugesce mohou ovlivnit 

tělesný stav, ten pak může zase zpětně ovlivnit stav psychický. Platí to 

zejména pro relaxační ásany přinášející pocit klidu. Relaxační ásany a ásany 

navozující hypnoidní stavy spolu s vhodnými dechovými cvičeními mohou 

příznivě ovlivnit emotivitu, afektivitu i myšlení, možno jich tedy užít pro 

léčbu neuróz a stresu.“ (Bartoňová, 1971, s. 189-193) 

      ,,Jóga původně neměla zdravotnické zaměření. Podle typu člověka 

obsahovala však od nepaměti různé techniky, kterými rozvíjí lidskou 

osobnost a vyrovnává její nedostatky; vytváří tím větší odolnost proti 

jakékoliv zátěži.“ (Doležalová, s. 21) 

                       Praško s Praškovou (2001, s. 143) tvrdí, že jógová cvičení zesilují 

působení parasympatiku, vedou k parasympatikotonii, a že jejich vliv je tedy 

preventivně protistresový.  

                        

    ,,Existuje řada ásan, které působí na nadledvinky, které v poslední 

instanci rozhodují o tom, jak náš organismus zvládne zátěžové situace. 

Nadledvinky ,,vytrénované“ jógou snesou větší stres a jsou schopny ho 

snášet delší dobu. To prokázaly i výzkumné práce profesora Udupy z Yoga 

Sahana Kedra v Benáresu.“ (Doležalová, 1993, s. 58) Na benárské 

univerzitě v Indii profesor K.K. Udupa v 70. letech 20. století začal 

Jógu jako prostředek proti stresu, krom jiných technik, uvádějí i Huber, 

Bankhofer a Hewson (2009). ,,Součástí učení jógy je také škola dechu a 

meditace, které mohou mít pro věčně vystresované obyvatele Západu 

nanejvýš blahodárný účinek.“ (Huber, Bankhofer, Hewson, 2009, s. 92) 
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zkoumat účinky jógy. Se svými spolupracovníky zkoumal například na 

skupině zdravých dobrovolníků účinek dlouhodobého provádění jen zcela 

určitých 2 – 3 ásan anebo pránájámy. Některé skupiny cvičily tři měsíce, 

další šest měsíců. Jedna skupina cvičila tři měsíce pouze stoj na hlavě 

(širšásanu), jiná stoj na ramenou (sarvangásanu), další pouze sed v tzv. 

lotosové pozici (zvláštním způsobem zkřížené nohy). Poté zkoumali u jiné 

skupiny dobrovolníků účinek současného provádění dvou ásan a nakonec 

celé sestavy vybraných ásan. Zajímali se nejen o změny v systému srdečně-

cévním a dýchacím, ale zaměřili se zejména na zkoumání hormonálních 

hladin v krvi, např. hormonu nadledvinek, které hrají rozhodující úlohu při 

odolnosti člověka proti stresu, ale i k infekcím apod. Tím chtěli prokázat 

platnost své výchozí hypotézy, že jóga zlepšuje schopnost snášet různé 

zátěžové situace, že nás na ně lépe vybavuje. Tuto svou hypotézu prokázali. 

(Doležalová, s. 16-17) 

                        ,,Podobně jako v psychoterapii i v józe dochází uvolněním zbytečného 

svalového napětí ke zklidnění na psychické úrovni. Dostatečně intenzívní 

tělesná aktivita snižuje úzkosti, stres, lehké i středně těžké deprese často 

lépe než psychofarmaka. Prototypem cvičení, u kterého by se tento aspekt 

mohl uplatňovat zvláště výrazně, je v józe ,,pozdrav slunci“. 

Somatopsychické účinky má i manipulace s dechem. Prodlužování výdechu, 

které se provádí při řadě jógových cvičení, může navodit i relaxaci na 

psychické úrovni.“ (Votava, 1988, s. 44) 

      

  

Další autoři, kteří doporučují jógu při prevenci a snižování stresu jsou 

Mihulová se Svobodou (2008). Ti ve své publikaci přímo uvádějí sestavu 

ásan, které jsou antistresové. Tato sestava se skládá ze čtyř poloh a 

představuje prý účinný prostředek ke snižování mentálního napětí (základní 

vyobrazení viz kapitola o ásanách; podrobný popis provedení viz Příloha). 
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                  3. PRAKTICKÁ ČÁST 
3.1 Cíle a hypotézy práce 

    Cílem praktické části bylo zjistit, zda jóga, kterou jedinci praktikují  

v rámci tělocviku UK, ovlivňuje míru jimi prožívaného stresu, zda má doba, 

po kterou se jedinec józe věnuje, vliv na pociťované účinky a také to, zda 

tělesné uvolnění, které jóga povětšinou přináší, má následně vliv na 

uvolnění psychické oblasti jedinců.  

                      
                        Hypotézy, které byly stanoveny na základě  dosavadních teoretických   

                  poznatků a které se snaží praktická část bakalářské práce ověřit, jsou  

                   následující:  

 

1) Dlouhodobé pravidelné cvičení jógy je nejvýznamnějším faktorem, 

který snižuje míru prožívaného stresu.1

 

 

2) Jedinci cvičící déle než 7 měsíců budou účinky jógy ve všech 

oblastech (tělesné, psychické i behaviorální) pociťovat ve větší míře 

než jedinci cvičící kratší dobu. 

 

3) Uvolnění a protažení těla, které jedinec pociťuje po cvičení jógy, má 

následně vliv na uvolnění v psychické oblasti. 

 

3.2 Výběr vzorku, prostředí výzkumu 

    Výzkumným vzorkem bylo 52 vysokoškolských studentů (41 žen, 11 

mužů) různých fakult. Jednalo se o jedince, kteří měli v rámci tělocviku 

v letním semestru školního roku 2009/2010 zapsánu jógu. Jógu v tomto 

semestru mělo zapsáno celkem 127 studentů. Podařilo se tedy otestovat 

necelých 41% studentů. Jóga, která se zde vyučuje, je jóga v denním 

životě, již koncipoval Paramhans svámí Mahéšvaránanda (o autorovi 

systému ,,Jóga v denním životě“ viz více Příloha). 

                                                 
                          1 Dlouhodobým cvičením se v tomto případě myslí cvičení praktikované alespoň 3      

měsíce. 
                          Pravidelným cvičením je myšleno cvičení praktikované každý týden alespoň jednou. 
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    Věk dotazovaných se pohyboval v rozmezí 20-46 let. Nejmladším 

jedincům bylo 19 let, nejstaršímu probandovi 46 let. Tito jednotlivci 

praktikují jógu nejméně 1x týdně 1,5 hodiny po dobu minimálně 3 měsíců. 

Krom studentů Karlovy univerzity byli mezi respondenty i 4 studenti z jiné 

vysoké školy, a to z Vysoké školy umělecko-průmyslové. 

    Výzkum probíhal v druhé polovině dubna 2010, kdy jsem navštívila 

všechny 4 vyučované kurzy. Jednalo se o 3 kurzy pro začátečníky a 1 kurz 

pro mírně pokročilé. Ve všech těchto skupinách byly přítomným 

studentům rozdány dotazníky. Všichni přítomní studenti dotazníky 

vyplnili a odevzdali. Účast ve výzkumu neodmítl nikdo.  

 

     Početní zastoupení respondentů zkoumaného souboru podle věku a 

pohlaví ukazuje tabulka 1 a početní zastoupení studentů jednotlivých 

fakult vidíme v tabulce 2. 

 
 Věk studentů              

 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

28-

30 31 

32-

36 37 

38-

45 46 Celkem 

Ženy    4 

           

   8 

              

   6    3    5    8   4    0   1        0   1        0    1       0   0  41 

Muži    0    2    2    0    2    2   0    1   0   0   1        0    0   0   1  11 

Celkem 4 10  8  3  7 10 4  1 1   0 2   0 1   0 1  52 

                        Tab. č. 1 Početní zastoupení respondentů podle věku a pohlaví 

    

     Z tabulky můžeme vyčíst, že nejvíce studentů je ve věku 20 a 24 let. 

 
 Fakulta      

 FSV FHS FF PedF VŠUP Celkem 

Ženy 2 12 24 1 2 41 

Muži 1 3 5 0 2 11 

Celkem 3 15 29 1 4 52 

                        Tab. č.2 Početní zastoupení respondentů podle studované fakulty a  pohlaví 

                           Nejvíce studentů studuje Filozofickou fakultu UK. Druhou   

nejnavštěvovanější fakultou je u tohoto vzorku Fakulta humanitních studií 

UK.  
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3.3 Výzkumná strategie 

    Pro tento výzkum byla zvolena metoda kvantitativní a to z toho důvodu, 

že umožňuje v rámci rozsáhlého souboru shromáždit velké množství dat, 

které lze přesně vyhodnotit. Vzhledem k tomu, že byla použita 

dotazníková metoda, je třeba počítat s úskalím této metody, a to je, že 

znemožňuje pokládání doplňujících a upřesňujících dotazů. 

 

3.4 Techniky sběru dat 

Ve výzkumu byl použit dotazník ,,Jóga a její vliv na stres VŠ 

studentů“ (viz Příloha), který byl pro tyto účely sestaven. Dotazník byl 

anonymní, nejprve zjišťoval věk, pohlaví a jakou fakultu jedinec studuje. 

Dále byl tvořen 13 hlavními otázkami, z nichž 6 bylo uzavřených, 1 byla 

polouzavřená a 6 mělo navíc podotázky, které byly polouzavřené.  

První čtyři otázky měly za úkol zjistit motivaci probandů k cvičení 

jógy, dobu po kterou se cvičení věnují, zda cvičí i doma a zda mají zájem 

v józe pokračovat i nadále. Otázky 5-11 vycházely přímo z hypotéz, byly 

sestaveny tak, aby po jejich vyhodnocení bylo možné výše vyslovené 

hypotézy potvrdit či vyvrátit. Poslední dvě otázky byly formulovány tak, 

aby se zjistilo, ve které oblasti primárně jedinci vliv jógy pociťují, pokud 

nějaký pociťují.  

 

3.5 Získané výsledky 

    Pro účely výzkumu byl použit dotazník ,,Jóga a její vliv na stres VŠ 

studentů“, který je uveden v příloze. 

1. První otázka se snažila zjistit motivaci, která probandy k józe 

přivedla. Tato otázka doslova zněla následovně:  Proč ses rozhodl(a) 

pro kurz jógy? U této otázky bylo možné zakroužkovat více než jednu 

odpověď. Dotazovaní odpovídali takto:  
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Tab. č. 3 

 
           Graf č. 1 

 

    Z uvedeného grafu je patrné, že nejčastější motivací, která vedla 

studenty k zapsání kurzu jógy, byla touha po větší psychické 

vyrovnanosti. Následuje očekávání zlepšení tělesného zdraví a  pak 

prohloubení duchovního rozměru života. 11% jedinců si jógu zapsalo 

z jiných, než uvedených důvodů. 

     

                        2.     Druhá otázka se snažila zjistit, jak dlouho se jedinec cvičení jógy 

věnuje. Odpovědi na tuto otázku umožnily probandy rozdělit do tří 

skupin podle doby, po kterou se józe věnují. Otázka zněla takto: Jak 

dlouho cvičíš jógu? Odpovědi byly následující:   

 

 
Psychická 
vyrovnanost Tělesné zdraví 

Duchovní 
rozměr Jiný důvod 

Absolutní 
počet 
(odpovědí) 29 17 8 7 
Relativní 
počet 
(účastníků) v 
% 55,80% 32,70% 15,40% 13,50% 

Motivace účastníků pro účast v kurzu jógy v  
denním životě (procentuální rozdělení odpovědí) 

48% Psychická vyrovnanost 

28% Tělesné zdraví 

11% Jiný důvod  
 

 

         13%  
Duchovní 
 rozměr 
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                           Graf č.2 

                        
                            Graf č. 3 

                             

                            Na grafu vidíme, že nejvíce účastníků kurzu, celých 42%, se józe 

věnuje déle než 7 měsíců. 31% jógu cvičí 3 měsíce a nejméně jedinců – 

27% - ji cvičí 7 měsíců. Toto rozdělení cvičenců jógy do tří skupin nám 

v dalších otázkách poslouží jako vodítko pro ověření 2. hypotézy, že čím 

déle jedinec cvičí, tím více na sobě pociťuje účinky jógy. 

 

                        3.    Třetí otázka zněla takto: Cvičíš jógu i mimo tento kurz (tj. cvičíš i   

        doma)?    

                        Bylo zjištěno následující: 

Ženy + Muži 

42% 

27% 

31% 
3 měsíce 

7 měsíců 

déle než 7 
měsíců 
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                           Graf č.4  

 

Cvičení mimo kurz -
jedinci cvičící 7 měsíců

43%

57%
Ano
Ne

Cvičení mimo kurz -
Jedinci cvičící 3 měsíce

50%50%
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    Graf č. 5                                          Graf č.6 

Cvičení mimo kurz - 
jedinci cvičící déle než 7 měsíců

59%

41% Ano
Ne

Celkem

52%
48% Ano

Ne

 
    Graf č.7                                              Graf č.8  

                             Z grafů je patrné, že počet jedinců, kteří cvičí i doma v poměru k těm, 

kteří doma necvičí, je dosti vyrovnaný. Největší rozdíl je mezi jedinci, 

kteří cvičí déle než 7 měsíců – zde je poměr cvičících ku necvičícím 

13:9, tedy 59%:41%. 

 

4.    Čtvrtá otázka zněla takto: Až tento semestr skončí, budeš 

pokračovat v cvičení jógy? V podstatě zjišťovala další zájem o jógu, ze 

kterého se dá odvodit celkový dojem ze cvičení jógy. Dotazovaní 

odpovídali následovně: 
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Graf č. 9 

  
Graf č. 10 

     

    Z grafů je patrné, že naprostá většina dotazovaných, celkem 88% 

procent (z toho 63% ANO a 25% SPÍŠE ANO), odpověděla, že chce 

v cvičení jógy pokračovat. 8% dotazovaných zatím neví. Nejmenší část 

- 4% -  odpověděla záporně (2% SPÍŠE NE a 2% NE). Z jedinců, kteří 

se józe věnují 7 měsíců a déle než 7 měsíců, ani jeden neodpověděl 

záporně.  

 

5.     Pátá otázka zněla takto: Myslíš, že od té doby, co cvičíš jógu, se u 

Tebe snížila míra prožívaného stresu? Respondenti odpovídali 

následovně:  

 

Zájem pokračovat v cvičení jógy (procentuální  
rozdělení odpovědí) 

63% Ano 

2% Spíše ne 

2% Ne 
8% Nevím 

 
 
 
 
 

25%  
Spíše ano 
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Graf č. 11 

     U jedinců cvičících déle než 7 měsíců 16 z 22 odpovědělo kladně, 

což činí 72,3%. Z těch, kteří cvičí 7 měsíců, 9 ze 14 podalo kladnou 

odpověď, což je 64,3%. U jedinců cvičících 3 měsíce kladně 

odpovědělo 11 z celkových 16, což činí 68,8%.  

 

 
    Graf č. 12 

 

    Z grafů je patrné, že velká většina jedinců - 70%, z toho 33% ANO a 

37% SPÍŠE ANO - uvedla, že se u nich snížila míra prožívaného stresu 

od té doby, co se začala věnovat józe.  

 

    K této otázce patřila podotázka, na niž odpovídali pouze ti, kteří na 

otázku č. 5 odpověděli kladně – ano, nebo spíše ano – tedy 36 jedinců, 

což je 69% z celkových 52 probandů. Tato podotázka zněla následovně: 

Snížení stresu od té doby, co jedinec cvičí jógu -  
procentuální rozdělení odpovědí 

33% Ano 

37% Spíše ano 

17% 
Spíše ne 

13% Ne 
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Pokud ano, nebo spíše ano, myslíš, že je to dáno hlavně jógou, nebo 

spíše jinými faktory? Dotazovaní odpovídali takto: 
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Graf č. 13 

                          

    Z grafu č.13  můžeme vyčíst, že 5 z 16 jedinců, kteří cvičí déle než 7 

měsíců, uvedlo, že snížení stresu, které pociťují, je dáno jógou – což činí 

31,3%. 1 dotazovaný, tedy 6,3%, uvedl, že je to dáno jinými faktory. 10 

dotazovaných – tedy 62,5% - se nemohlo rozhodnout. U těch, co jógu cvičí 

7 měsíců, 3 jedinci z 9 (tedy 33,3%) uvedli, že snížení prožívaného stresu je 

dáno jógou, 3 dotazovaní (33,3%) odpověděli, že snížení stresu je dáno spíše 

jinými faktory a další 3 (33,3%) uvedli, že se nemohou rozhodnout. U 

jedinců cvičících 3 měsíce odpovědi byly rovněž dosti vyrovnané – 4 (tedy 

36,4%) odpověděli, že snížení stresu je dáno jógou, další 4 (opět 36,4%) 

uvedli, že je to dáno jinými faktory a 3 (27,3%) byli nerozhodní.  

Snížení stresu - je to dáno jógou, či jinými 
faktory? - procentuální rozdělení odpovědí

33%

22%

45%
jógou

jinými faktory

nemohu se
rozhodnout

 
           Graf č.14  
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    Z grafu je patrné, že 33% z 36 jedinců uvádí jógu jako faktor, který je 

činitelem, díky němuž se u jedince snížila míra prožívaného stresu. 22% 

uvedlo, že je to dáno jinými faktory. 45% procent se nedokázalo rozhodnout, 

zda se u nich snížila míra prožívaného stresu díky józe, či jinými faktorům.  

  

6.   Otázka šestá zněla následovně: Když se ocitneš ve stresu, je jóga 

prostředek, který v boji proti němu použiješ? Respondenti odpovídali 

následovně:  
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Graf č.15  

    

    Z grafu můžeme vyčíst, že 15 jedinců z 22 (tedy 68,2% odpovědělo 

kladně – z toho 26,7% ANO a 73,3% SPÍŠE ANO), kteří cvičí déle než 7 

měsíců, odpovědělo, že jógu použije v boji proti stresu. U těch, kteří cvičí 7 

měsíců, kladně odpovědělo 10 ze 14 (tedy 71,4% - z toho 50% ANO a 50% 

SPÍŠE ANO). Z jedinců, kteří cvičí 3 měsíce, podalo kladnou odpověď 7 

z 16 (tedy 43% - z toho 28,6% ANO a 71,4% SPÍŠE ANO).  

 
Graf č. 16     

Jóga jako prostředek proti stresu -  
procentuální rozdělení odpovědí 

21% Ano 

40% Spíše ano 

27% 
Spíše ne 

12% Ne 
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    Z grafu je patrné, že na otázku, zda jedinci jógu použijí jako prostředek 

proti stresu, pokud se v něm ocitnou, poměrně velká část z nich - 61% - 

odpověděla kladně  (21%  ANO a 40% SPÍŠE ANO).  

 

7.     Sedmá otázka zněla následovně: Pomáhá Ti jóga redukovat 

projevy stresu v tělesné oblasti? Respondenti odpověděli takto:  
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  Graf č. 17 

 

    Z grafu můžeme vyčíst, že 18 jedincům z 22 (tedy 81,8% odpovědělo 

kladně – z toho 38,9% ANO a 61,1% SPÍŠE ANO), kteří cvičí déle než 7 

měsíců, jóga pomáhá redukovat stres v tělesné oblasti. U těch, kteří cvičí 7 

měsíců, kladně odpovědělo 8 ze 14 (tedy 57% - z toho 37,5% ANO a 62,5% 

SPÍŠE ANO). Z jedinců, kteří cvičí 3 měsíce, podalo kladnou odpověď 8 

z 16 (tedy 50% -  toho 50% ANO a 50% SPÍŠE ANO).  

 

 
    Graf č. 18 

                       Jak vidíme na grafu č.18 , 66% jedinců vnímá jógu jako faktor, který jim  

                   pomáhá redukovat stres v tělesné oblasti. 

Jóga jako prostředek redukce stresu – všichni 
- procentuální rozdělení odpovědí 

27%  Ano 

39%  Spíše ano 

15%  
Spíše ne 

19%  Ne 
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    K této otázce patřila podotázka a nabídka možností, ve kterých v této 

oblasti jóga může pomoci. Odpovídali na ni pouze ti, kteří na otázku č. 7 

odpověděli kladně – bylo jich 34 z 52, tedy 65,4%. Respondenti mohli 

zakroužkovat více nabízených položek. Jedinci měli rovněž možnost napsat, 

v čem konkrétně jim jóga v této oblasti pomáhá, pokud ji mezi nabízenými 

příklady nenašli. Dotazovaní odpověděli následovně:  

 

Absolutní 
počet 
(odpovědí) Relativní počet (účastníků) 

Povrchní 
dýchání        11                  32,40% 

Třes         2 
                 

6% 

Tlak v žaludku         8 
               

24% 

Bolesti hlavy         2 
                 

6% 

Zažívací potíže         8 
               

24% 

Bušení srdce       10                    29,40% 

Spánek       11                    32,40% 

Jiná možnost         3                      8,80% 
   Tab. č. 4 

 
    Graf č. 19 

    Účastníci výzkumu uvedli v 20% odpovědí, že jim jóga pomáhá 

s problémy se spánkem. Následuje pomoc s povrchním dýcháním a bušením 

srdce, pak pomoc se zažívacími potížemi a tlakem v žaludku. Méně často 

jedinci uváděli vliv na bolesti hlavy a třes. Jiná možnost měla 5% podíl 

Redukce projevů stresu v tělesné oblasti pomocí  
jógy - procentuální rozdělení odpovědí 

19% Povrchní dýchání 
4% Třes 
15% Tlak v žaludku 

4% Bolesti     
        hlavy     

15% 
Zažívací  
potíže 

18% 
Bušení  
srdce 
 

Spánek 20% 

Jiná  
možnost 
5%  
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z uvedených odpovědí. Dotazovaní uvedli, že jim jóga pomáhá například se 

ztuhlými svaly, ztuhlými zády či bolestmi svalů a kloubů. 

 

8.     Osmá otázka zněla doslova takto: Myslíš, že Ti jóga pomáhá 

redukovat projevy stresu na psychické úrovni – v emocionální oblasti? 

Dotazovaní odpověděli následovně:  
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    Graf č.20 

     Z grafu můžeme vyčíst, že 17 jedincům z 22 (tedy 77,3% 

odpovědělo kladně – z toho 53% ANO a 47% SPÍŠE ANO), kteří cvičí déle 

než 7 měsíců, jóga pomáhá redukovat stres na psychické úrovni – 

v emocionální oblasti. U těch, kteří cvičí 7 měsíců, kladně odpovědělo 9 ze 

14 (tedy 64,3% - z toho 44,4% ANO a 55,6% SPÍŠE ANO). Z jedinců, kteří 

cvičí 3 měsíce, podalo kladnou odpověď 9 z 16 (tedy 56,3% -  toho 44,4% 

ANO a 55,6% SPÍŠE ANO).  

 
       Graf č.21 

Redukce stresu na psychické úrovni - v  
emocionální oblasti – všichni 
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    Jak vidíme na grafu č. 21 , 68% jedinců vnímá jógu jako faktor, který jim 

pomáhá redukovat stres v tělesné oblasti. 

 

    K této otázka rovněž patřila podotázka s nabídkou možností, ze kterých si 

respondenti mohli vybrat. Opět odpovídali jen ti, kteří na 8. otázku 

odpověděli ano, nebo spíše ano. Těchto respondentů bylo 35 z 52, tedy 

67,3%. Mohli zaškrtnout více nabízených položek a v případě, že mezi nimi 

jedinec nenalezl tu, která by odpovídala jeho zkušenosti, měl možnost 

napsat, v čem jemu konkrétně jóga v této oblasti pomáhá. Dotazovaní 

odpověděli následovně: 

 
Absolutní počet 
(odpovědí) 

Relativní počet 
(účastníků) 

Zvýšená 
úkostnost 16 45,70% 

Apatie 4 11,40% 
Pocit 
izolovanosti 8 22,90% 

Neklid 26 74,30% 

Podrážděnost 23 65,70% 

Deprese 16 45,70% 

Jiná možnost 1 2,90% 
         Tab. č. 5 

 
    Graf č. 22 

 

    Jak je vidět na grafu č. 22, účastníci výzkumu nejčastěji pociťují vliv jógy 

na neklid a podrážděnost. Následuje vliv na úzkostnost, a depresi. Méně 

často jedinci vnímají účinky jógy na pocit izolovanosti a apatii. Jeden jediný 

Redukce stresu na psychické úrovni - v  
emocionální oblasti - procentuální rozdělení  

odpovědí 

17%  Úzkostnost 
4% Apatie 

9% Pocit izolovanosti 

28% Neklid 
24% 
Podrážděnost 

Deprese 17% 

Jiná 
 možnost 
1% 
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respondent uvedl jinou možnost – a to, že mu jóga pomáhá 

s nevyrovnaností.  

9.     Devátá otázka byla položena takto: Myslíš, že Ti jóga pomáhá 

redukovat projevy stresu na psychické úrovni – v kognitivní oblasti? 

Respondenti odpověděli následovně: 
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      Graf č. 23 

    Z grafu můžeme vyčíst, že 14 jedincům z 22 (tedy 63,6% odpovědělo 

kladně – z toho 35,7% ANO a 64,3% SPÍŠE ANO), kteří cvičí déle než 7 

měsíců, jóga pomáhá redukovat stres na psychické úrovni – v emocionální 

oblasti. U těch, kteří cvičí 7 měsíců, kladně odpovědělo 9 ze 14 (tedy 64,3% 

- z toho 44,4% ANO a 55,6% SPÍŠE ANO). Z jedinců, kteří cvičí 3 měsíce, 

podalo kladnou odpověď 8 z 16 (tedy 50% - z toho 50% ANO a 50% SPÍŠE 

ANO).  

 
    Graf č. 24  

Redukce stresu na psychické úrovni - v  
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    Jak vidíme na grafu č. 24 , 60% jedinců vnímá jógu jako faktor, který jim 

pomáhá redukovat stres na psychické úrovni – v kognitivní oblasti. 

 

    K této otázka rovněž patřila podotázka a nabídka možností, ze kterých si 

respondenti mohli vybrat. Opět odpovídali jen ti, kteří na 9. otázku 

odpověděli ano, nebo spíše ano – bylo jich 31 z celkových 52, tedy 60%. 

Mohli zaškrtnout více nabízených položek a v případě, že mezi nimi jedinec 

nenalezl tu, která by odpovídala jeho zkušenosti, měl možnost napsat, v čem 

jemu konkrétně jóga v této oblasti pomáhá. Respondenti odpověděli takto: 

 
Absolutní počet 
(odpovědí) 

Relativní počet 
(účastníků) 

Snížená schopnost soustředit 
se       18      58,10% 
Neschopnost vybavovat si 
informace  paměti         8      25,81% 

Nerozhodnost       10      32,30% 

Jiná možnost         0        0% 
Tab. č. 6 

 
    Graf č. 25  

 

    Jak vidíme, jóga jedincům pomáhá nejvíce se sníženou schopností 

soustředit se. Následuje nerozhodnost a neschopnost vybavovat si informace  

z paměti. Jinou možnost nikdo neuvedl.  

     

    10.      Desátá otázka zněla následovně: Myslíš, že Ti jóga pomáhá 

redukovat projevy stresu na psychické úrovni – v oblasti chování? 

Respondenti odpověděli následovně: 

Redukce stresu na psychické úrovni - v  
kognitivní oblasti - jen ti, kteří na otázku č. 9  

odpověděli kladně 

50%  Snížená schopnost 
soustředit se 

22% Paměť 

0% Jiná možnost  
 

 

 
                28% | 
Nerozhodnost 
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Graf č. 26 

 

    Z grafu můžeme vyčíst, že 14 jedincům z 22 (tedy 63,6% odpovědělo 

kladně – z toho 35,7% ANO a 64,3% SPÍŠE ANO), kteří cvičí déle než 7 

měsíců, jóga pomáhá redukovat stres na psychické úrovni – v oblasti 

chování. U těch, kteří cvičí 7 měsíců, kladně odpovědělo 6 ze 14 (tedy 

42,9% - z toho 50% ANO a 50% SPÍŠE ANO). Z jedinců, kteří cvičí 3 

měsíce, podalo kladnou odpověď 9 z 16 (tedy 56,3% - z toho 33,3% ANO a 

66,7% SPÍŠE ANO).  

 

 
    Graf č. 27  

    Jak můžeme vyčíst z grafu č. 27, 56% dotazovaných jóga pomáhá se 

stresem na psychické úrovni – v oblasti chování. 

 

    K této otázce, stejně jako k otázkám 7, 8 a 9, patřila podotázka a nabídka 

možností, ze kterých si respondenti mohli vybrat. Opět odpovídali jen ti, 

kteří na 10. otázku odpověděli ano, nebo spíše ano. Takových jedinců bylo 
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29 z celkových 52, tedy necelých 56%. Mohli zaškrtnout více nabízených 

položek a v případě, že mezi nimi jedinec nenalezl tu, která by odpovídala 

jeho zkušenosti, měl možnost napsat, v čem jemu konkrétně jóga v této 

oblasti pomáhá. Dotazovaní odpověděli takto: 

 

                        

 
Absolutní počet 
(odpovědí) 

Relativní počet 
(účastníků) 

Snížená 
sebekontrola 12 25,50% 
Sklon k 
impulzivnímu 
chování  20 45,60% 
Chybějící 
motivace k 
aktivitě 15 53,20% 
Jiná 
možnost 0 0% 

                        Tab. č. 7 

                      

 
      Graf č. 28 

 

      Jak vidíme, jóga dotazovaným nejvíce pomáhá s impulzivním chováním. 

Dále s chybějící motivací a sníženou sebekontrolou. Jinou možnost neuvedl 

nikdo. 

 

11.      Jedenáctá otázka zněla takto: Míváš po skončení cvičení jógy 

pocit celkově protaženého a uvolněného těla? Dotazovaní odpověděli 

následovně:  

Redukce stresu na psychické úrovni - v  
oblasti chování - jen ti, kteří na 10. otázku  

odpověděli ano, nebo spíše ano 

26% Snížená sebekontrola 

42% Sklon k impulzivnímu chování 

32% 
chybějící 
motivace 
k aktivitě 

Jiná možnost 
0% 
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   Graf č. 29 

Pocit protaženého a uvolněného těla po 
cvičení jógy - procentuální rozdělení 

odpovědí

63%

37%

0%
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Graf č. 30 

    Jak vidíme, na 11. otázku odpovědělo kladně 52 jedinců z 52 (tedy 100%, 

z toho 63,5% ANO a 36,5% SPÍŠE ANO). 

 

    K této otázce patřila podotázka, která se snažila zjistit, zda ti, kteří na 11. 

otázku odpověděli ano, nebo spíše ano pociťují, že by uvolnění na fyzické 

úrovni mělo následně vliv na uvolnění v psychické oblasti. Vhledem k tomu, 

že na tuto otázku odpovědělo všech 52 účastníků kladně, odpovídali na 

podotázku všichni. Podotázka zněla následovně: Pokud ano, nebo spíše 

ano, pociťuješ, že by toto uvolnění na fyzické úrovni mělo následně vliv na 

uvolnění v psychické oblasti? Respondenti odpověděli takto: 
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   Graf č. 31 

Následné uvolnění psychiky - procentuální 
rozdělení odpovědí
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Graf č. 32 

     Z grafů můžeme vyčíst, že všech 52 jedinců (100% - z toho 52% 

odpovědělo ANO a 48% SPÍŠE ANO) pociťuje, že uvolnění těla díky 

cvičení jógy má následně vliv na uvolnění v psychické oblasti. 

 

12.      Dvanáctá otázka zněla takto: V které oblasti primárně 

pociťuješ účinek jógy bezprostředně po cvičení? Dotazovaní odpověděli 

následovně: 
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Graf č. 33 

 

    Na grafu vidíme, že nejvíce jedinců – 56% - pociťuje po skončení jógy 

vliv jak na oblast fyzickou, tak psychickou. Počet jedinců, kteří uvedli, že 

pociťují vliv jógy buď na oblast tělesnou (21%), nebo na oblast psychickou 

(23%), je dosti vyrovnaný.  

 

13.      Třináctá otázka zněla následovně: V které oblasti vnímáš 

primárně vliv jógy z dlouhodobého hlediska (tj. nejen bezprostředně po 

cvičení)? Respondenti odpověděli takto:  

                         

 
            Graf č. 34 

 

    Nejvíce respondentů (42%) vnímá z dlouhodobého hlediska vliv jógy jak 

v psychické, tak psychické oblasti. O něco méně jich pociťuje účinky 

především v oblasti psychické a ještě méně v oblasti tělesné. Pouze jeden 

Vliv jógy z dlouhodobého hlediska 

25%  v tělesné 

31% v psychické 

42% 
v obou 

2% ani v jedné 

 
 

Účinky jógy bezprostředně po cvičení 

21% v tělesné 

23% v psychické 
56% 
v obou 

 ani v jedné 
0% 
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respondent uvedl, že nepociťuje, že by na něj měla jóga z dlouhodobého 

hlediska nějaký vliv. 

 

                 3.6 Interpretace získaných výsledků 

    Stanovením hypotéz byly přesně vymezeny problémy, které jsem chtěla 

ve své práci řešit, a na jejich základě jsem pomocí dotazníků a jejich 

vyhodnocení došla k následujícím závěrům: 

    1. Hypotéza: Dlouhodobé pravidelné cvičení jógy je nejvýznamnějším 

faktorem, který snižuje míru prožívaného stresu. 

    Této hypotézy se týkala především 5. otázka, ale také otázka č.6.  

5. otázka zjišťovala, zda si jedinec myslí, že od té doby, co cvičí jógu, se u 

něj snížila míra prožívaného stresu. Zdálo se, že skutečnost, že celých 70% 

respondentů odpovědělo na tuto otázku kladně, první hypotézu potvrzuje. 

Avšak k podotázce, která se zajímala o to, zda toto snížení stresu je dáno 

jógou či spíše jinými faktory, přímo jógu uvedlo jen 33% z těchto 70%. 45% 

odpovídajících zůstalo nerozhodnuto.   

    Na otázku 6., která se zajímala o to, zda jedinec jógu použije, pokud se 

ocitne ve stresu, 64% respondentů odpovědělo kladně. 

     Závěr: 70% jedinců uvedlo, že od té doby, co cvičí jógu, se u nich snížila 

míra prožívaného stresu. Avšak jen 33% z nich se domnívá, že je to dáno 

právě jógou. Zdá se tedy, že první hypotéza se nepotvrdila. 

     

  2. Hypotéza: Jedinci cvičící déle než 7 měsíců budou účinky jógy 

                   ve všech oblastech (tělesné, psychické i behaviorální) pociťovat ve větší   

                   míře než jedinci cvičící kratší dobu. 

      Respondenti byli na základě odpovědi na 2. otázku rozděleni do tří 

skupin: 1) na jedince cvičící 3 měsíce; 2) jedince cvičící 7 měsíců; a 3) 

jedince cvičící déle než 7 měsíců. V dalších otázkách byly sledovány a 

porovnávány jejich odpovědi. Otázky 7-10 zjišťovaly, zda jóga 

respondentům pomáhá se stresem v různých oblastech: oblasti tělesné, 

psychické – emocionální, psychické – kognitivní a psychické – behaviorální. 

Podíl kladných odpovědí se u těchto otázek pohyboval kolem 60%. Nejvíce 

účastníků výzkumů uvedlo, že jim jóga pomáhá se stresem na psychické 
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úrovni – v emocionální oblasti (68%). Nejméně dotazovaných pociťuje 

pomoc jógy se stresem na psychické úrovni - v oblasti chování (56%). 

                       Při analýze odpovědí na tyto otázky se skutečně ukázalo, že jedinci, kteří 

se józe věnovali nejdéle, tedy déle než 7 měsíců, měli procentuelně největší 

podíl kladných odpovědí u všech otázek, následovali jedinci cvičící 7 

měsíců a po nich konečně jedinci věnující se józe 3 měsíce. 

                          Závěr: Na základě výše zmíněného lze říci, že se druhá hypotéza  

                  potvrdila. 

 

3. Hypotéza: Uvolnění a protažení těla, které jedinec pociťuje po 

cvičení jógy, má následně vliv na uvolnění v psychické oblasti. 

    Této hypotézy se týkala především 11. otázka se svou podotázkou. 

Zajímala se o to, zda jedinci pociťují fyzické protažení po cvičení jógy a 

pokud ano, zda to má následně vliv na uvolnění jejich psychiky. Na otázku i 

podotázku všichni respondenti odpověděli kladně. 

                     Závěr: Hypotéza se potvrdila. 

 

3.7 Diskuze 

    Je téměř nemožné objektivně zjistit vliv jógy na prožívání stresu. 

Výzkumný projekt se proto zaměřil na subjektivní hledisko probanda, na to, 

jak on sám jógu a její účinky na sobě pociťuje. Nešlo tedy o získání 

objektivně měřitelných dat. Velkou část dotazníku tvořily otázky týkající se 

jógy a jejího vlivu na stres. Bylo třeba mít na paměti, že i když se mohla 

míra prožívaného stresu snížit od doby, kdy jedinec začal cvičit jógu, mohlo 

to být zapříčiněno i jinými faktory. Například takový vliv ročního období na 

psychiku je nepopiratelný. Rovněž vliv pohlaví může být ve věci důležitým 

faktorem. 

    Při vypracování bakalářské práce bylo důležité seznámit se s teoretickými 

poznatky a výsledky dosavadních výzkumů. Některé z nich zde byly 

zmíněny – viz například výzkumy profesora Udupy v indických centrech 

jógy. Na výzkum načrtnutý v této práci by mohly navázat další, a to na konci 

každého semestru. S touto myšlenkou přišel učitel jógy, který vedl kurz, 

který jsem navštěvovala. Centrum jógy v denním životě by tak mělo nějakou 
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zpětnou vazbu od studentů, kteří nabízené kurzy jógy navštěvují, což by 

podle něj mohlo být dosti přínosné.  

 

                  3.8 Resumé 

                       Bakalářská práce se zabývá vlivem jógy na stres u vysokoškolských   

                 studentů.  

     První část je teoretická, pojednává o původu jógy, jejích druzích a 

především o hathajóze. Tomuto druhu jógy je věnována taková pozornost 

s toho důvodu, že jóga, kterou studenti navštěvují, je ,,Jóga v denním 

životě“, která jest hathajógou. Teoretická část rovněž pojednává o stresu, 

jeho příčinách i možnostech řešení. Důraz je zde kladen na možnost 

vypořádání se se stresem pomocí jógy. 

     Druhá část práce je praktická a zabývá se výzkumem dotazníkovou 

metodou. Dotazovaných bylo celkem 52 (41 žen a 11 mužů). Byli jimi 

studenti navštěvující kurzy jógy v rámci tělocviku. Účastníci výzkumu 

vyplnili dotazník ,,Jóga a její vliv na stres VŠ studentů“. Otázky v něm byly 

zaměřeny především na to zda, jedincům jóga pomáhá se stresem a to 

v různých oblastech, zda cítí nějaký vliv na oblast fyzickou a psychickou.  

    Na základě získaných odpovědí bylo možno říci, že první hypotéza se 

nepotvrdila. Ostatní dvě ano. Téměř polovina studentů si jógu zapsala 

s očekáváním, že posílí jejich psychickou vyrovnanost. Jóga má skutečně 

příznivý vliv na stres v životě řady studentů (kladných odpovědí bylo u 

většiny otázek kolem 65%). Velmi pozitivním určitě bylo, že všichni 

zkoumaní studenti po cvičení pociťují uvolnění fyzické i psychické. 

Skutečnost, že celých 88% respondentů je rozhodnuto v cvičení jógy 

pokračovat, jistě není jen tak.  
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                    4 PŘÍLOHY 

                    4.1 Ásany – vyobrazení, provedení a účinky 

 
                    1. Polohy relaxační 

                     

                                                                                                         

  

 

Obr. č. 25  Ánanda ásana (Pozice blaženosti) 

    Provedení: Jogínka si lehne pohodlně na záda. Nohy jsou mírně od sebe, 

paže leží volně podél těla, dlaněmi vzhůru. Zavře oči a uvolní oční víčka. 

Vnímá celé tělo – od špiček prstů u nohou až k temeni hlavy. Postupně 

zaměřuje pozornost na jednotlivé části těla a vědomě je uvolňuje, až bude 

nakonec uvolněné celé tělo. Snaží se prožívat pocit vnitřního klidu a míru.      

    Účinky: Tělesné uvolnění navozuje i uvolnění duševní. Uvolnění je 

důležitým předpokladem pro správné provádění jógových cvičení a pro 

jejich účinnost. Proto se ánanda ásana provádí vždy na začátku a na konci 

každé cvičební jednotky a je-li zapotřebí i mezi jednotlivými cviky. 

 

2. Polohy meditační čili sedy 

 

 

Obr. č. 26  Padma ásana (Lotosový sed) 

       Padma ásana je spolu se šírša ásanou (stojem na       

       hlavě) nejvyšší a ,,královskou“ ásanou. Lotos 

aktivizuje a vyvažuje čakry a zklidňuje myšlenky.  

    Provedení: Jogín se posadí na podložku do sedu 

s nataženýma nohama. Pokrčí pravou nohu a chodidlo si položí na levé 

stehno co nejblíže trupu. Poté pokrčí levou nohu a chodidlo položí na pravé 

stehno co nejblíže trupu. Trup je vzpřímený, kolena se mají dotýkat 

podložky.  
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3. Polohy korekční 

    a) Předklonové ásany 

 

  

         Obr. č. 27 Šašanka ásana (Zajíc) 

Provedení: Jogín se posadí do vadžra 

ásany (sed na patách) a položí ruce na kolena. Trup je vzpřímený a 

uvolněný. S nádechem vzpaží. S výdechem se s rovnými zády a nataženými 

pažemi předkloní, až se paže i čelo dotknou podložky. Pohyb vychází 

z kyčlí. Hýždě zůstávají na patách. Dýchá normálně a chvíli zůstane v této 

pozici. Poté se s nádechem vrátí zpět do vadžra ásany. 

    Účinky: Cvičení zlepšuje prokrvení hlavy, a proto pozitivně působí na 

oči, svaly obličeje a činnost mozku. Pomáhá proti únavě, nervozitě a 

depresím. Má uklidňující účinek a zvyšuje schopnost koncentrace. 

 

 

Obr. č. 28  Sumeru ásana (hora Suméru) 

 

Provedení: Jogín se posadí do vadžra ásany (sedu 

na patách). S nádechem přejde do kleku. 

S výdechem zaujme vzpor klečmo a pak vzpor stojmo vysazeně tak, že se 

postaví na špičky prstů nohou a zvedne pánev. Kolena jsou propnuta, váha 

těla je rozložena na rukou a na bříškách prstů u nohou. Pohled směřuje 

k pupku. Dýchá volně a chvíli zůstane v této pozici. S výdechem dá kolena 

zpátky na podložku. S nádechem se vrátí do kleku. S výdechem přejde do 

výchozí polohy. 

    Účinky: Ásana osvěžuje celé tělo a posiluje svaly paží, zad a nohou, 

podporuje prokrvení hlavy, reguluje krevní oběh a veškerou energii v těle. 

Uvolňuje páteř a je přínosná při potížích s ischiasem. 

 

  b) Záklonové ásany 

Obr. č. 29 Bhudžanga ásana (Kobra) 
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Provedení: Jogín si lehne na břicho, bradu nebo čelo si opře o podložku a 

ruce opře vedle těla na úrovni ramen. Nohy jsou natažené. S nádechem se 

postupně od hlavy zvedá, obratel po obratli, do hrudního záklonu. Opírá se 

o dlaně, pánev zůstává na podložce. Hlava je v záklonu, pohled směřuje 

vzhůru. Ramena tlačí dolů. Zadrží dech a chvíli v této pozici zůstane. 

S výdechem se pomalu vrátí do výchozí polohy. 

    Účinky: Cvičení mírní zlost i hněv a působí příznivě na ledviny a játra. 

Ásana zlepšuje ohebnost páteře, zejména hrudní části, a působí jako 

prevence proti bolestem zad.  

 

    c) Polohy rotační a úklonové 

 

Obr. č. 30 Ardha Matsjéndra ásana (poloviční 

Matsjéndrova pozice - skrut vsedě se skrčenými 

dolními  končetinami) 

Provedení: Jogín se posadí a uvolní celé tělo. Skrčí 

přednožmo pravou nohu, pravé chodidlo si postaví k zevní straně levého 

kolena. Skrčí levou nohu tak, aby pata ležela vně u pravé hýždě. Obě hýždě 

zůstávají na podložce. Záda jsou vzpřímená a uvolněná. Levé nadloktí 

přesune k vnější straně pravého kolena a uchopí pravý kotník. Otočí trup co 

nejvíce vpravo, skrčenou pravou paži si položí za záda a podívá se přes 

pravé rameno. Dýchá normálně a několik minut zůstane v této poloze. Pak 

se opět vrátí do výchozí polohy. Poté cvičení provede na druhou stranu. 

    Účinky: Cvičení zvyšuje pohyblivost páteře a kyčelních kloubů. Rotací se 

mohou uvolnit především hluboké svaly zádové. Kromě toho se prohlubuje 

dýchání. Pozice povzbuzuje funkci ledvin a slinivky břišní a rozvíjí 

schopnost koncentrace. 

 

                                                                       Obr. č. 31 Trikona ásana (Trojúhelník) 

     Provedení: Jogín s nádechem upaží. 

S výdechem provede úklon vpravo, pravá 

ruka se sune ke kotníku, levá paže je 

protažena kolmo vzhůru. Dlaň natočí 
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doprava. Podívá se za levou dlaní. Zůstane krátce v této pozici. S nádechem 

se pomalu narovná. S výdechem se vrátí do výchozí polohy. Poté provede 

cvičení na druhou stranu. 

    Účinky: Cvičení harmonizuje nervový systém, zlepšuje pohyblivost páteře 

a protahuje postranní svaly trupu, zkrácené bederní svaly, všechny svaly na 

vnitřní a zadní straně stehen a vazy kyčelních kloubů. Zpevňuje stabilitu 

chodidla, prohlubuje dech a usměrňuje ho zvýšenou měrou do postranních 

oblastí hrudníku. 

 

    d) Obrácené polohy 

 

 

   Obr. č. 32 Sarvánga ásana (Svíčka) 

Provedení: Jogín se položí na záda. Přejde do lehu 

vznesmo: s nádechem zvedne nohy, pánev a trup 

od podložky a podepře si záda rukama. Pomalu 

protáhne nohy i záda směrem vzhůru, až se váha 

těla přesune na šíji, ramena a nadloktí. Brada se 

dotýká hrudníku, záda a nohy tvoří přímku. Dýchá normálně a v pozici 

zůstane několik minut. Poté s výdechem skrčí nohy, spustí kolena až k hlavě 

a vrátí se pomalu, obratel po obratli, do výchozí polohy. 

Účinky: Cvičení zbavuje tělo jedů a harmonizuje mysl. Usměrňuje funkci 

štítné žlázy. Povzbuzuje činnost kardiovaskulárního systému. Má také 

příznivý vliv na všechny orgány v břiše. Protahuje krční páteř a aktivizuje 

zádové svaly. 

 

e) Rovnovážné polohy 

 Obr. č. 33 Hansa ásana (Labuť) 

Provedení: Jogín se postaví do stoje spojného a 

soustředí se na rovnováhu těla. S nádechem 

vzpaží levou, skrčí zánožmo pravou nohu, 

prvou rukou uchopí prsty pravé nohy. Předkloní 

se a protáhne pravou nohu co nejvíce vzhůru. 
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Zadrží dech a chvíli setrvá v této pozici. S výdechem se vrátí do výchozí 

polohy. Cvičení poté provede i na druhou stranu. 

    Účinky: Cvičení harmonizuje nervový systém a zvyšuje schopnost 

koncentrace. Protahuje svaly v oblasti hrudníku, zkrácené ohybače kyčlí a 

posiluje vzpřimovače páteře. Působí příznivě na kyčelní klouby. Rozvíjí 

smysl pro rovnováhu a zpevňuje stabilitu nohou i chodidel. 

 

 

Obr. č. 34 Baka ásana (Vrána) 

Provedení: Jogín se posadí do vadžra ásany 

(sedu na patách). Dýchá normálně, opře dlaně 

před koleny o podložku, roztáhne prsty a trochu 

pokrčí paže. Zvedne hlavu a kolena položí na 

nadloktí co nejblíže loktům. Poté se velmi pomalu předkloní a přesune 

těžiště dopředu tak, až se chodidla zvednou od podložky. Pak přitáhne paty 

směrem k hýždím. Vyvažuje rovnováhu na pažích. V této pozici chvíli 

setrvá. Poté se pomalu vrátí do výchozí polohy. 

    Účinky: Cvičení je velmi dobré proti depresím. Zvyšuje krevní tlak a 

přispívá k tělesné i duševní rovnováze. Ásana posiluje svaly ramen, paží a 

dolní části břicha, vyrovnává svalové nerovnováhy, zpevňuje ramenní a 

loketní klouby a také zápěstí. 

 

Antistresová sestava 

          Sarvangásana v lehu 

Provádíme v lehu na zádech tak,     

že spojené ruce vložíme v týl a 

s nádechem zvedneme hlavu, 

Obr. č. 35                                                  bradu přitáhneme ke stehnu. V této 

poloze dýcháme normálně a snažíme se o uvolnění v oblasti šíje. Pokud 

docílíme alespoň snížení napětí, můžeme připojit koncentraci zpředu do 

oblasti štítné žlázy nebo zezadu do oblasti krčí páteře. Po výdrži 20 až 30 

vteřin přejdeme do lehu, paže položíme volně podél těla  a po kratičké 

relaxaci cvičení zopakujeme. Ukončíme opět krátkou relaxací v lehu na 

zádech. 
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  Ježek 

V lehu na zádech pokrčíme nohy a     

přiblížíme kolena k hrudníku. Po 

několika vteřinách setrvání v této 

poloze obejmeme rukama nohy pod 

Obr. č. 36                                         koleny, zvedneme hlavu a snažíme se 

čelo přiblížit ke kolenům. V této poloze setrváme 10 až 20 vteřin a snažíme 

se vědomě umenšit napětí, které je jinak značné. Ukončíme 

několikavteřinovou relaxací v lehu na zádech a polohu provedeme znovu. 

Při druhém provedení, pokud se nám daří snížit napětí na přijatelnou míru, 

zavedeme vědomí do oblasti solárního plexu. Ukončíme opět v lehu na 

zádech krátkým uvolněním. 

 

     Mostek 

V lehu na zádech pokrčíme nohy,                       

paty přiblížíme k hýždím, chodidla  

zůstávají na podložce a mírně 

roznožíme. S nádechem pomalu 

vynášíme pánev vzhůru,  

  

Obr. č. 37                                        v maximálním vynesení krátce setrváme 

(1 až 2 vteřiny) současně se zadržením dechu. S výdechem pomalu, obratel 

po obratli, necháme pánev klesat na podložku. Tuto dynamickou fázi 

provedeme 3x a během cvičení se koncentrujeme na páteř. Počtvrté 

vyneseme pánev, boky podepřeme rukama tak, že předloktí směřují kolmo 

na podložku a lokty se opírají o zem. V poloze setrváme dle dispozic 10 až 

30 vteřin, dýcháme do břicha a také se na tuto oblast soustředíme. Potom 

velice pomalu položíme páteř a natáhneme nohy. Ukončíme krátkou 

relaxací. 
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             Sfinga 

V poloze se opíráme o lokty, 

 

    

přičemž předloktí jsou 

složena před tělem tak, že 

prsty pravé ruky se dotýkají 

Obr. č. 38                                                   levého lokte a prsty levé ruky 

lokte pravého. V poloze se snažíme o postupné uvolnění celé spodní 

poloviny těla. Začínáme koncentrací do oblasti pasu, kterou vědomě 

uvolníme a postupně uvolníme i hýždě, stehna, lýtka, nárty a prsty nohou. 

Celý postup provedeme 2x a dále ještě setrváme v poloze asi 30 vteřin (se 

současným prociťováním uvolnění celé dolní poloviny těla). Ukončíme 

v lehu na břiše (ruce volně podél těla, hlava položena na jednu z tváří) 

krátkým uvolněním. 
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                  4.2 O autorovi systému ,,Jóga v denním životě“ 

 
                         Paramhans svámí Mahéšvaránanda („Svámídží“), autor systému „Jóga 

v denním životě”, pochází z indického Rádžasthánu. Je žákem paramhanse 

svámího Mádhavánandy. Do Evropy přišel v roce 1972, seznámil se s 

mentalitou západního člověka a jeho duchovnímu hledání otevřel cestu 

jógy. Propojil starodávnou jógovou tradici se svými bohatými zkušenostmi 

a výsledky bádání moderní vědy. Vytvořil tak integrální systém cvičení 

nazvaný Jóga v denním životě, který se z Evropy rozšířil do všech částí 

světa. Knihy a texty paramhanse svámího Mahéšvaránandy byly 

publikovány v mnoha jazycích. 

                       
Hlavními body Svámídžího učení jsou: 

•  tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví,  

•  úcta k životu,  

•  tolerance ke všem náboženstvím, kulturám a národům,  

•  světový mír,  

•  ochrana lidských práv a hodnot,  

•  ochrana životního prostředí.          (www.joga.cz, 21.3.2010 ve 12:20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joga.cz/�
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                  4.3 O systému ,,Jóga v denním životě“ 

    Systém je vhodný pro všechny věkové stupně, nevyžaduje žádné 

akrobatické schopnosti a umožňuje jógovou praxi netrénovaným, 

nemocným a postiženým osobám nebo lidem v rekonvalescenci.  

Postihuje všechny oblasti: nezabývá se pouze fyzickou složkou, ale 

zahrnuje i duševní a duchovní aspekt.  

    Klasické ásany a pránájáma jsou rozčleněny do osmidílného systému, 

který začíná Sarva hita ásanami (v překladu cviky vhodné pro všechny). Po 

tomto prvním, přípravném díle následuje sedm dalších, které vedou krok za 

krokem k pokročilým ásanám a pránájámě. Z těchto základních cviků 

systému Jóga v denním životě se vyvinuly mnohé speciální programy 

nazvané např. Jóga proti bolestem zad, Jóga proti bolestem kloubů, Jóga pro 

seniory, Jóga pro manažery či Jóga pro děti. Dalšími cennými cviky z Jógy 

v denním životě jsou očistné techniky hathajógy, hluboké uvolnění (jóga 

nidrá), koncentrační cvičení (např. trátak), ale i mudry a bandhy (speciální 

jógové techniky). Důležitým nástrojem sebezkoumání a sebepoznávání je 

meditační technika sebedotazování a sebeanalýzy, která je rovněž 

rozčleněna do jednotlivých stupňů. V ní pronikáme do podvědomí, které je 

původcem našich přání, komplexů, vzorců chování a předsudků. Toto 

cvičení nás vede k poznání sebe sama. 

    Základním principem Jógy v denním životě je svoboda vyznání. Jóga 

není náboženstvím; je pramenem duchovnosti a moudrosti, který tvoří 

základ všech náboženství. Překračuje náboženské hranice a ukazuje cestu k 

jednotě. Praktikovat jógu znamená být aktivní v tom nejkladnějším slova 

smyslu a pracovat pro blaho celého lidstva.  

(www.joga.cz, 21.3. 2010 ve 12:32) 
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                     4. 4: Dotazník                   

                     DOTAZNÍK: 

a) Očekávám, že mi pomůže k lepší psychické 
vyrovnanosti (lepší odolnosti vůči stresu, lepší paměti, 
pozornosti atd.) 

JÓGA A JEJÍ VLIV NA STRES VŠ STUDENTŮ 

                       
                      Fakulta: 

 
Věk: 
 
Pohlaví: 
 

          1. Proč ses rozhodl(a) pro kurz jógy? 

b) Předpokládám, že posílí mé tělesné zdraví 
c) Očekávám, že dá mému životu hlubší, duchovnější 

rozměr 
d) Jiný důvod – uveď, prosím………. 

              
          2. Jak dlouho cvičíš jógu? 
                                   a) od začátku tohoto (letního) semestru – tedy cca 3  
                                       měsíce 
                                   b) od začátku zimního semestru – tedy cca 7 měsíců 
                                   c) déle než 7 měsíců (cvičil(a) jsem již před kurzem tohoto  
                                        školního roku) 
                                    
          3. Cvičíš jógu i mimo tento kurz (tj. cvičíš i doma)?                  ANO / NE                     

 
                      4. Až tento semestr skončí, budeš pokračovat v cvičení jógy?    
                                                                        ANO / SPÍŠE ANO / SPÍŠE NE / NE /  
                                                                        NEVÍM    
                      
                      5. Myslíš, že od té doby, co cvičíš jógu, se u Tebe snížila míra  

      prožívaného stresu?         
                                                                        ANO / SPÍŠE ANO / SPÍŠE NE / NE 
 
                          Pokud ano, nebo spíše ano, myslíš, že je to dáno hlavně jógou, nebo   
                          spíše jinými faktory? 

a) jógou 
b) jinými faktory 
c) nemohu se rozhodnout 

                      6. Když se ocitneš ve stresu, je jóga prostředek, který v boji proti němu  
                          použiješ?                               ANO / SPÍŠE ANO / SPÍŠE NE / NE  

      
     7. Pomáhá Ti jóga se stresem v tělesné oblasti?  
                                                       ANO / SPÍŠE ANO / SPÍŠE NE / NE 
         
          Pokud ano, nebo spíše ano, zaškrtni u následujících možností, v čem 

konkrétně (lze zaškrtnout více možností): 
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- povrchní dýchání 
- třes 
- tlak v žaludku 
- bolesti hlavy 
- zažívací potíže 
- bušení srdce 
- problémy se spánkem   
- jiná možnost – uveď, prosím…………                                   

                                                                                                     
                         8. Myslíš, že Ti jóga pomáhá se stresem na psychické úrovni -  
                             v emocionální oblasti? 

                                                         ANO / SPÍŠE ANO / SPÍŠE NE / NE 
 
           Pokud ano, nebo spíše ano, zaškrtni u následujících možností, v čem   
           konkrétně (lze zaškrtnout více možností): 
 

- zvýšená úzkostnost 
- apatie 
- pocit izolovanosti     
- neklid 
- podrážděnost 
- deprese 
-     jiná možnost – uveď, prosím……….                                                               

                                                                                                     
9. Myslíš, že Ti jóga pomáhá se stresem na psychické úrovni –  
      v kognitivní oblasti? 

                                                                          ANO / SPÍŠE ANO / SPÍŠE NE / NE 
 

          Pokud ano, nebo spíše ano, zaškrtni u následujících možností, v čem 
konkrétně (lze zaškrtnout více možností): 

 
- snížená schopnost soustředit se 
- neschopnost vybavovat si informace z paměti 
- nerozhodnost 
- jiná možnost – uveď, prosím………..                                                           

 
10. Myslíš, že Ti jóga pomáhá se stresem na psychické úrovni –  
      v oblasti chování? 

 
                                Pokud ano, nebo spíše ano, zaškrtni u následujících možností,  
                                v čem konkrétně (lze zaškrtnout více možností) 
                                     
                                - snížená sebekontrola 
                                - sklon k impulzivnímu chování 
                                - chybějící motivace k aktivitě 
                                - jiná možnost – uveď, prosím………… 
 

11. Míváš po skončení cvičení jógy pocit celkově protaženého a    
      uvolněného těla? 

                                                                            ANO / SPÍŠE ANO / SPÍŠE NE / NE 
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                               Pokud ano, nebo spíše ano, pociťuješ, že by toto uvolnění na fyzické  
                               úrovni mělo následně vliv na uvolnění v psychické oblasti? 
 
                                                                            ANO / SPÍŠE ANO / SPÍŠE NE / NE 
 
                             12. V které oblasti pociťuješ primárně účinek jógy bezprostředně po  
                                      cvičení? 
                                         a) tělesné  
                                         b) psychické 
                                         c) v obou  
                                         d) ani v jedné – necítím žádný účinek 
       
                             13. V které oblasti vnímáš primárně vliv jógy z dlouhodobého  
                                   hlediska ( tj. nejen bezprostředně po cvičení)?  
                                          a) fyzické 
                                          b) psychické 
                                          c) v obou  
                                          d) ani v jedné – nepociťuji, že by na mě jóga měla nějaký vliv 
 

 

 
 
 

 


