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      Disertační práce se zabývá problematikou začlenění vhodné pohybové aktivity do aktuálního 

období života mladé populace – studia na vysoké škole (VŠ). Konkrétně řeší problém významu a 

účinnosti gymnastického pohybovaného programu powerjóga aplikovaného v rámci nabídky 

předmětů tělesné výchovy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.  

O pozitivních účincích pohybového programu powerjóga na ovlivnění pohybového projevu 

existuje řada důkazů. Dosud však chybí údaje o možném vlivu na parametry posturální stability. 

Přitom testování těchto parametrů je v současné době předmětem výzkumu nejen v oblasti 

zdravotnictví a léčebné péče, ale i v oblasti tělovýchovy a sportu. Z hlediska podpory argumentů 

pro zapojení powerjógy do výuky tělesné výchovy na VŠ jsou tyto chybějící poznatky o účinnosti 

programu velmi potřebné. Vedle sledovaných účinků cvičení na posturální stabilitu je možné 

vysledovat i pozitivní působení absolvovaného pohybového programu nejen na určité složky 

tělesné zdatnosti, ale i na ovlivnění psychické a sociální stránky osobnosti studenta. 

      Autorka předložené disertační práce věnovala teoretické přípravě mimořádnou pozornost 

svědčící o fundované orientaci a hloubce poznání studované problematiky. Tomu odpovídá 

rozsah a výběr použité odborné literatury, včetně odkazů na literaturu zahraniční. Hypotetický 

přínos práce vycházel z předpokladu, že zvolený program powerjógy pozitivně ovlivní posturální 

stabilitu probandů a bude doložen výsledky testování vybraných parametrů. Tyto parametry byly 

testovány u experimentální a kontrolní skupiny studentek Přírodovědecké fakulty na začátku 

aplikace pohybového programu a poté, co experimentální skupina absolvovala tříměsíční 

intervenční program powerjógy. Výzkumné měření vybraných parametrů proběhlo na 

stabilometrické desce Footscan ve spolupráci s Laboratoří sportovní motoriky UK FTVS v Praze. 

Pro zpracování výsledků byly použity statistické metody hodnocení. 

Práce v rozsahu 182 stran je bohatě dokumentována řadou ilustrativních obrázků, tabulek a grafů. 

Výsledky práce jsou jasně formulovány z hlediska poznatků náročného statistického zpracování 

dat. Výsledky testů prokázaly pozitivní rozdíl u experimentální skupiny u parametru pravolevé 

výchylky při stoji flamingo na levé noze a u poměru laterálních výchylek při širokém stoji 



s otevřenýma očima. U ostatních sledovaných parametrů nebyly u kontrolní ani u experimentální 

skupiny prokazatelné rozdíly zjištěny. Interpretace výsledků je jasně uvedena v diskusi. 

K předložené práci mám tyto připomínky:  

Část označená jako „Teoretická východiska“ je, dle mého názoru, příliš rozsáhlá a řadu zde 

uvedených skutečností by bylo vhodné uplatnit ve vlastní diskuzi k dosaženým výsledkům práce. 

Z tohoto důvodu bych považoval za vhodnější rozdělení práce na část výsledků a diskuze. 

Autorka práce se nevyhnula některým nepřesným formulacím, např. na str. 14, 54, 58, 62. 

Zjištěné drobné nedostatky ale zásadně neovlivňují výslednou kvalitu práce. 

Statisticky významné účinky intervenčního programu powerjógy byly zjištěny pouze u dvou 

zkoumaných parametrů. Výraznější pozitivní odezvu bychom zřejmě mohli očekávat u nižších 

věkových kategorií. Rovněž by bylo zřejmě účinnější častější cvičení než 1x týdně. Přesto je 

pohybový program powerjógy velmi efektivní pro celou řadu pozitivních, v práci uvedených, 

účinků. Nabízený program powerjóga  je současně i velmi atraktivní pohybovou aktivitou pro 

studenty vysokých škol. Proto má své oprávněné místo v nabídce programu výuky tělesné 

výchovy na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. 

Disertační práce je zpracována kvalitně, přináší nové poznatky, použitý jazyk je velmi 

kultivovaný.  Předložený text odpovídá všem požadavkům obvykle kladeným na tento druh prací.   

Disertační práci Mgr. Kateřiny Feitové doporučuji k obhajobě. 

 

Doc. RNDr. Svatopluk Matolín, DrSc. 

4. června 2014 

 

Otázky k obhajobě: 

Co znamenají výsledky disertační práce pro další činnost autorky ve výuce TV popř. pro další 

výzkum této nebo i další příbuzné problematiky? 

Jaké je stručné vysvětlení získaných výsledků z hlediska obsahu programu powerjóga? 

Které poznatky získané při zpracování dis. práce dokládají význam zachování předmětu tělesná 

výchova v programech výuky na PřF UK?  
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