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     Téma práce se zaměřuje na oblast, která byla v minulém století v našich zemích poměrně 

dosti využívána, s nástupem nového tisíciletí však postupně upadala a teprve WHO 

nastartovala postupný návrat k péči o zdraví prostřednictvím pohybových aktivit ve svých 

programových dokumentech. Teprve počátkem devadesátých let se ve světě obnovují cesty, 

jak přispívat k prevenci péče o zdraví a vláda ČR přijala program Zdraví pro 21. století. Práce 

přímo souvisí s touto problematikou a také skutečnost, že byla podporována projektem UK 

Praha s názvem Společenskovědní aspekty zkoumání lidského pohybu, ukazuje na široký 

význam problematiky ve všech sférách lidského života. Vysokoškolští studenti v posledních 

letech příliš pohybu neholdovali, proto je i použití moderního přístupu v pohybovém 

programu powerjógy dobrou cestou k obnovení tradic pravidelného cvičení vysokoškoláků 

v rámci studijních možností na vysokých školách. 

     Předložená práce představuje teoreticko-praktickou vědeckou studii, která se zaměřuje na 

výzkum relevantních proměnných při zkoumání závislostí mezi využitím cvičebního programu 

powerjóga a posturální stabilitou u vybraného souboru studentek Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. Teoretická část práce se zaměřuje na popis zkoumané 

problematiky a popis výzkumných studií, které s problematikou práce přímo souvisejí. Tato 

část práce je velmi dobře zpracovaná, autorka postupně odkrývá souvislosti mezi 

jednotlivými proměnnými a zdařile pracuje se zahraničními i domácími zdroji. Využívá široký 

prostor pro uvedení čtenáře do problematiky, přitom je práce zpracovaná čistě, bez větších 

formálních chyb nebo překlepů. V souvislosti s uvedeným textem vyvstávají čtenářům 

mnohé otázky, které by bylo možné řešit v průběhu obhajoby práce, například souvislosti 

mezi prožíváním při jógových cvičeních, prožitkem a prožíváním při tělesných cvičeních. 

Všechny tyto uvedené souvislosti současně korespondují s osobností člověka a s životní 

filozofií. U jednotlivých podkapitol se objevil pouze drobný formální nedostatek ve formě 

chybějícího odkazu na obrázky (1,2) a tabulky (2, 4, 5). Úroveň práce by zvýšilo uvedení 

souhrnů za jednotlivé podkapitoly, které by usnadnily čtenáři orientaci v uvedené 

problematice. V textu se objevila pouze jediná chyba na s. 51 poslední odstavec – věta 

nedává smysl (snad tam chybí slovo cvičení ?). Velmi dobře je zpracovaná podkapitola 

Biomechanický pohled na posturální stabilitu, v této části práce se autorka odkazuje na již 

uskutečněné výzkumné práce, postrádám jednu z prvních prací, která se v ČR uskutečnila a 



její výsledky byly poměrně alarmující pro kinantropologickou veřejnost. Jednalo se o 

habilitační práci doc. Klárové, která vyvinula jednu z prvních stabilometrických plošin a 

zabývala se měřením posturální stability u moderních gymnastek. V podkapitole 2.9 

Charakteristika pohybového programu powerjóga se objevuje poměrně zvláštní členění ve 

smyslu názvu i uvedení do problematiky, podkapitola 2.9.1 Hypokineza jako příčina vzniku 

vadného držení těla by si zasloužila samostatné oddělení, protože nemusí souviset pouze 

s powerjógou, ale se životem vůbec.  

     Cílem práce bylo zjišťování souvislostí mezi intervenčním programem a změnami 

v posturální stabilitě u vybraného souboru studentek vysoké školy. Ke splnění cíle práce si 

autorka stanovila 4 hypotézy práce a k nim přiřadila úkoly práce a použité metody. Čtvrtá 

hypotéza obsahuje tvrzení, že vlivem IP dojde ke zmenšení hodnoty, lepší by bylo použití 

termínu se sníží. Použité metody práce jsou pro zvolený typ práce aktuální, včetně použití 

statistických metod pro zpracování výsledků práce. Ve výsledcích práce autorka uvádí řadu 

statistických proměnných, které sledovala, tyto sestavuje do tabulek a graficky je 

vyhodnocuje. V některých případech se však dostává do interpretace pouze tabulek a grafů a 

zcela chybí textová část (podkapitoly 5.2.3 až 5.2.6), v textu potom chybí občas odkaz na 

tabulky a některé grafy. Vzhledem k množství použitých grafů by bylo možná vhodné více 

popsat získané proměnné a jejich závislosti a grafy uvést v přílohách práce. Podkapitola 5. 4 

by spíše patřila do části popisu zkoumaného souboru. Ve výsledcích práce autorka uvádí 

potvrzení pouze jedné hypotézy, i přesto se domnívám, že získané výsledky jsou pro další 

práce podobného typu velmi cenné a poukazují na nutnost využívání intervenčních 

programů u studentů vysoké školy jako podpůrného prostředku vedoucího ke zdraví.Velmi 

zdařilá je kapitola Diskuze, ve které se autorka snaží zaujmout stanovisko k získaným 

výsledkům a současně i k problematice práce. V závěrech práce autorka přijímá a odmítá 

hypotézy a současně stanovuje podmínky k přijetí závěrů pro teorii i pro praxi. 

      Předložená práce je sepsaná na 172 stranách textu, autorka čerpala ze 195 domácích i 

zahraničních zdrojů, práce obsahuje 23 obrázků, 32 tabulek a 66 grafů. Přílohy nejsou 

očíslovány, v textu potom nejsou odkazy na použité přílohy a přílohy mají nestandardně 

číslované stránky.  Práce je napsána čistě, bez překlepů a neobsahuje vážnější formální 

nedostatky. 

 

Závěr: 

Předložená práce prokazuje schopnosti autorky pracovat na dostatečné vědecko metodické 

úrovni, odpovídá požadavkům na disertační práce a obsahem i rozsahem je dostačující pro 

závěr postgraduálního doktorského studia. 

Předložená disertační práce Mgr. Kateřiny Feitové splňuje požadavky na disertační práci, 

proto tuto práci doporučuji k obhajobě.  



K obhajobě disertační práce žádám o stanovisko k následujícím otázkám: 

1. Jaké jsou souvislosti mezi stavem blaženosti (sahádhi), nirvány a stavem flow ? 

2. Může jógu cvičit každý ? 

3. Do jaké míry mohly kovariační proměnné ovlivnit získané výsledky ? 
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