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Téma předložené práce je velmi aktuální. Problematikou stresu a jejího odstraňování 

se v současné době zabývá řada psychologů. Jóga je považována možný prostředek při práci 

se stresem. Je zajímavé vztáhnout tuto problematiku i na skupinu vysokoškolských studentů. 

 

Teoretická část obsahuje dvě kapitoly, které se věnují józe a hathajóze. Je vidět, že 

autorce je téma velmi blízké a že dokáže použít podstatné informace a zpracovat je čtivým 

jazykem. Třetí kapitola je věnována psychologické problematice stresu. Bylo by zajímavé, 

kdyby autorka práci doplnila kapitolou s přehledem výzkumů z podobnou tématikou. Na 

základě teoretické části je zřejmé, že autorka dokáže dobře pracovat s odbornou literaturou a 

správně používá citace.  

 

 V praktické části nacházíme kvantitativní studii, která vychází ze zpracování 

dotazníku u vysokoškolských studentů navštěvujících cvičení jógy v rámci systému Jóga 

v denním životě. Cíle výzkumu jsou formulovány jasně a srozumitelně a získaná data 

přehledně zpracována. Je velká škoda, že zde však nacházíme výrazné nedostatky v kapitole 

diskuse, která by měla být stěžejní kapitolou praktické části. Tato kapitola je však velmi 

stručná, chybí podrobnější rozbor všech získaných výsledků. Zároveň zde není jejich 

podrobnější srovnání s odbornou literaturou.  

 

Na závěr doporučuji pozastavit se v rámci diskuse nad bakalářskou prací i u dalšího 

tématu. Proč autorka zvolila pro svou studii právě „Jógu v denním životě“? Mezi odborníky 

na náboženská sdružení  je seskupení Jóga v denním životě považováno za sektu nebo alespoň 

za neobvyklé a problematické náboženské sdružení. 

Viz např.  

http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=3531, 28.7.10, 17,51 hod; 

http://www.sekty.cz/texty/netradicni_nabozenstvi/, 28.7.10, 17,52 hod; 

http://www.vpsmvbrno.cz/osobni/jedlicka/sekty/sekty.html#joga, 28.7.10, 17,53 hod).  



Bylo by zajímavé sdělit, zda autorka o této skutečnosti ví a jakým způsobem to případně 

může ovlivňovat hodnověrnost získaných dat.  

 

I přes uvedené výtky doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě a 

hodnotím ji známkou 2. 
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