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Jóga je v předložené práci nahlížena jako komplexní přístup ke člověku, jako prostředek pro 

dosažení rovnováhy organismu. Z tohoto pohledu je pak jóga brána jako účinná metoda v boji 

proti stresu – a to jak při jeho předcházení, tak i při jeho samotném zvládání. Teoretickou část 

práce, ve které autorka čtenáři předkládá ústřední dvě témata – jógu a stres, považuji za 

zdařilou, autorka zde prokazuje velmi dobrou orientaci v problematice, text je obsahově 

bohatý, dobře strukturovaný. Na první pohled se může zdát, že formálně zde má více prostoru 

téma jógy na úkor stresu, téma jógy je opravdu zpracováno do větších detailů a v této části 

dochází k propojení s tématem stresu spíše „mezi řádky“, v kapitole o stresu najdeme 

samostatnou podkapitolu, kde se obě tato témata explicitně prolínají.  

Autorka v teoretické části prokázala schopnost pracovat s odbornými texty.  

 

V části empirické si autorka klade za cíl zjistit, zda jedinci praktikující jógu – v tomto 

výzkumu se jedná konkrétně o vysokoškolské studenty - skutečně pociťují změny v prožívání 

stresu vlivem cvičení. V teoretické části autorka akcentovala nezbytnost tzv. 

psychosomatického úhlu pohledu na stres, pro který je právě jóga díky svému komplexnímu 

přístupu ke člověku vhodnou copingovou strategií - a toto se promítá i do cíle práce, potažmo 

do formulace hypotéz.  Pro svůj výzkum autorka zvolila kvantitativní metody sběru a 

vyhodnocování získaných dat. Zkoumat objektivně vliv cvičení jógy na prožívání stresu je 

nesmírně obtížné, zkoumat subjektivní hledisko není také zrovna snadné, nicméně dle mého 

názoru si s tím autorka v rámci bakalářské práce díky zvolené strategii poradila poměrně 

dobře, byť získaná data nejdou příliš do hloubky (což ale nebylo cílem). 

I empirickou část považuji za zdařilou, oceňuji systematičnost a přehlednost prezentovaných 

výsledků i samostatnost při tvorbě použitého dotazníku. 

Co bych uvítala, je odvážnější interpretace získaných dat, ale především hlubší rozpracování 

kapitoly Diskuze, která je zde opravdu obsahově chudá. Podle mého názoru zvolené téma 

poskytuje bohatý materiál pro tuto v práci velmi důležitou kapitolu, který ale bohužel autorka 

plně nevyužila. Ocenila bych, kdyby se autorka k této kapitole při obhajobě vrátila. 



Práci považuji za poměrně zdařilou a doporučuji ji k obhajobě, vzhledem k uvedeným 

připomínkám ji hodnotím známkou 2.  
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