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Abstrakt

Název:

Vliv jógových dechových a relaxačních cvičení na vnímání stresu u žen
pravidelně cvičících powerjógu

Cíle:

Cílem praktické části práce je prostřednictvím výzkumného šetření ověřit
vliv jógových dechových a relaxačních cvičení na afektivní stavy a
dechovou amplitudu.

Metody:

U 10 probandek ve věku 23 – 47 let (průměrný věk 37,6) byl hodnocen vliv
intervence jógových dechových a relaxačních cvičení na afektivní stavy a
dechovou amplitudu. Diplomová práce je charakterem kvaziexperiment.
Jedná se o smíšený výzkum. Metody zkoumání byly dotazník POMS,
měření hrudníku a participační pozorování.

Výsledky:

Výsledky této studie potvrzují vliv jógových dechových a relaxačních
cvičení na vnímání afektivních stavů a také vliv těchto metod na zvětšení
dechové amplitudy. Po 10týdenní intervenci dechových cvičení došlo u 5 z
8 probandek ke snížení vnímání afektivních stavů. Potvrdilo se, že po
10týdenní intervenci dechových cvičení dojde k navýšení dechové
amplitudy. K navýšení došlo u všech 8 probandek.

Klíčová slova: jóga, jógová relaxace, dech, pránájáma, stres, POMS

Abstract

Title:

The influence of breathing and relaxation exercises on perceptions of stress
among women regularly exercising power yoga

Objectives: The aim of the practical part is through research to verify the influence of
yogic breathing and relaxation exercises to affective states and respiration
amplitude.

Methods:

In 10 probands (mean age 37.6) were evaluated the effect of the
intervention of breathing and relaxation exercises to affective states and
respiration amplitude. The thesis is quasiexperiment character. This is a
mixed research. Methods of investigation were POMS questionnaire,
measuring chest and participatory observation.

Results:

The results of this study confirm the influence of yoga breathing exercises
on the perception of affective disorder and the impact of these methods to
increase breathing amplitude. After 10 weeks intervention breathing
exercise occurred in 5 of 8 probands to reduce the perception of affective
states. It was confirmed that after 10-week intervention breathing exercise
will increase breathing amplitude. The increase occurred in all 8 probands.

Keywords: yoga, yoga relaxation, breath, pranayama, stress, POMS
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Seznam použitých zkratek
POMS

dotazník k měření afektivních stavů

EKG

elektrokardiografie

NS

nervová soustava

NaCl

chlorid sodný (fyziologický roztok)

OSVČ

osoba samostatně výdělečně činná

obr.

obrázek

ZŠ

základní škola

cm

centimetr

č.

číslo

et

a

et al

a kolektiv

např.

například

11

ÚVOD
„Život je náročná cesta, během které nás nevyhnutelně potkává množství
různých fyzických, emocionálních a duchovních potíží“ (Chia et Huang, 74, 2013).
V současné společnosti jsme neustále atakování různými druhy stresorů. Myslím, že je
zbytečné je zde jmenovat, protože každého jedince stresuje něco jiného. Stres se stal
doslova součástí nynějšího moderního světa. Jako inteligentní mechanismy lidská těla
odpovídají na podráždění napětím, stažením se, starostmi, strachem a celkovou
emocionální nepohodou. Problém nastává tehdy, pokud tento stav přetrvává
dlouhodobě, čehož jsme bohužel svědky u drtivé většiny dnešní populace. Dlouhodobý
stres je příčinou mnoha fyzických i psychických potíží a může vést až k depresím či k
trvalé úzkosti. Samozřejmě do jisté míry je určité množství stresu lidskému tělu
prospěšné. Pomáhá mu při řešení každodenních povinností. Nicméně se nadměrný stres
stal reálnou hrozbou pro zdraví a spokojený život.
Domnívám se, že je nutné hledat protiváhu k chronickému působení stresu. Vhodnou
alternativou mohou být právě dechová či relaxační cvičení. Praktikování relaxace může
pomoci k odstraněním nadměrného napětí a celkovému vnitřnímu zklidnění tak,
abychom mohli navázat opětovný kontakt sami se sebou.
Dýchání ovlivňuje náš život. Měli bychom si uvědomit, že přirozené, autentické
dýchání závisí spíš na rehabilitaci našeho vnitřního vnímání než na nových dechových
technikách (Chia et Huang, 2013).
Existují desítky tradičních technik, takovou nejednoduší jsou dechová cvičení. To
možná nepraktičtější, co můžeme udělat pro své zdraví je začlenit dechová cvičení do
každodenního života. Dle Lewise (2000) dechová cvičení mají vliv na náš vnitřní růst a
působí blahodárně na náš citový život. Pomáhají čistit respirační systém, relaxovat ve
stresových situacích a revitalizovat různé tělesné orgány.
Nutno podotknout, že relaxační cvičení rozhodně nenahrazují moderní medicínskou
léčbu, avšak ji mohou pomoci významně redukovat a přispívat k prevenci.
„Relaxační cvičení patří rozhodně k poměrně velmi bezpečným způsobům prevence i
léčby. Používá se u většiny vážnějších chorob současně s jinými léčebnými postupy, ne
místo nich“ tvrdí Nešpor (11, 1998).
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Cílem této diplomové práce je předložit teoretické podklady jógových dechových a
relaxačních cvičení a představit tato cvičení jako možné metody snížení vnímání
afektivních stavů. Dalším cílem je popsat fyziologické mechanismy stresu a jakým
způsobem stres působí na emoční stav jedince. Vzhledem ke zjištěným poznatkům o
účincích dechových a relaxačních cvičení předpokládám, že po absolvování
10týdenního intervenčního programu jógových dechových a relaxačních cvičení dojde u
praktikujících ke snížení vnímání afektivních stavů a také k navýšení dechové
amplitudy.
Důvodem výběru tohoto tématu je dlouhodobá osobní zkušenost s jógovými
relaxačními metodami, jejichž efekt jsem zaznamenala osobně. Po jejich praktikování
se cítím vyrovnanější, klidnější a zaměřena více na sebe. Pokud se prokáže účinek
jógových relaxačních metod spolu s dechovými metodami, můžeme představit tato
cvičení jako vhodné metody snížení vnímání afektivních stavů. Přínosem této práce je
podrobný popis a návod jógových dechových cvičení tak, aby je bylo možné
praktikovat kdykoli a využívat jejich účinků.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
2.1 Jóga
Slovo „jóga“ pochází ze staroindického jazyka zvaného sanskrt a znamená spojení,
sjednocení, jařmo nebo jho. Nejranější formy jógy vznikly již před 10 000 léty ve
starověkém Tibetu. Nejznámějším pramenem je indická kultura, která jógu zachovává
už tisíce let. Věda o péči, udržování a ochraně těla, mysli a duše byla předávána učiteli
vybraným žákům, jež byly považovány za hodny takové cti. V podstatě je jóga
spojením jednotlivých složek bytosti s univerzální duší (Khalsa, 2003).
Maheshwarananda (2000) uvádí, že vznikla před mnoha tisíci lety, když indičtí rišiové
(mudrci a vědci) zkoumali ve svých meditacích přírodu a vesmír. Tím získávali vhled
do základních souvislostí ve vesmíru a probádali zákony hmotných i duchovních
oblastí. Z těchto zkušeností vznikla jóga, jež je považována za velmi rozsáhlý a
všeobsažný systém, který obsahuje neocenitelné praktické rady týkající se těla, dechu,
koncentrace, uvolnění a meditace.
2.1.1 Praxe jógy
V západních zemích se zvláště v tomto století rozšířilo mnoho druhů jógy, ale většina je
zaměřena pouze na gymnastická cvičení a zcela opomíjejí její další nedílné součásti.
Jóga jako taková má mnoho významů. Svámí Vivékánanda definuje jógu jako
vysvobození duše formou zdokonalování. Děje se tak skrze její praktikování, které je v
tomto filozofickému směru čistě stěžejní. Nejde pouze o ásánové pozice. Stejně
podstatná jsou v praxi různá pročišťovací cvičení, meditace, dechová cvičení, mudry,
bandhy a mantry. Vlivem jógových praktik dochází k rozproudění životní síly. Kýžený
výsledek je jednoznačný, působení na blaho těla, mysli a duše (Vivékánanda, 2006).
Jógové cviky působí celistvě. Uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy. Takto
jóga pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy a starosti běžného života.
Pomocí jógy v sobě člověk rozvíjí porozumění sobě samému, smyslu svého života i
svému vztahu k bohu. Na duchovní cestě se praktikant dostává k nejvyššímu poznání a
trvalé blaženosti ve sjednocení individuálního a univerzálního Já. Jóga je nejvyšší
vesmírný princip. Univerzální, tvůrčí vědomí, jež je věčné uvádí Maheshwarananda
(2006).
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Praxe jógy dle uvedených slov postihuje člověka do hloubky. Kompletně mění jeho
návyky, způsob myšlení, nahlížení na život a v neposlední řadě hlavně péči o sebe
samého. Víceméně resetuje dosavadní životní styl praktikanta a učí jej zcela novému,
svobodnému způsobu bytí.
2.1.2 Druhy jógy
Svámí Vívékánanda je považován za indického mystika, myslitele a národního buditele.
Jako první seznámil Západ s východním učením o józe. Podává srozumitelný návod k
praktikování jógy a poukazuje na každodenní práci jako nezbytnou součást cesty.
Jako základní cesty jógové praxe Vívékánanda (2006) uvádí rádžajógu, bhaktijógu,
džnánajógu a karmajógu. Různé druhy jógy si navzájem neodporují, vedou ke stejnému
cíli a tím je vysvobození. Nutné je usilovně cvičit. Svámí Vivékánanda doporučuje jako
první naslouchat, poté přemýšlet a nakonec praktikovat. Dle něho nelze pochopit vše
naráz.
Rádžajóga
Rádžajóga učí, že touhy všech lidí jsou v nás stejně tak jako moc, která je tvoří. Je
nazývána taká osmistupňovou stezkou. Je cestou sebekázně. Zahrnuje techniky
meditace, ásán a pránájámy.
Bhaktijóga
Bhaktijóga je jóga zbožné lásky založena na předpokladu, že vše co nás obklopuje je
bůh. Je to cesta oddanosti k bohu i celému stvoření. K lidem, ke zvířatům a celé přírodě.
Vše spojuje jeden absolutní princip. Jednotnost pokládá jako jeden ze zákonů přírody.
Dalším přírodním zákonem je proměnlivost. Vše je proměnlivé a děje se stále znovu,
opakovaně v cyklu. Nic nezůstává stejné, vše se neustále proměňuje.
Džnánajóga
Džnánajógu Vivékánanda popisuje jako jógu poznání, skrze kterou lez spatřit
opravdovou skutečnost. Poznávání sebe sama skrze zrcadlení. Zrcadlení vnějšího světa,
které člověku pomáhá se učit. Všechno lidské poznání se odvíjí od zkušenosti. Poznávat
může člověk jen to, co na vlastní kůži prožije. Džnánajóga je cesta filozofická, která
studiem a praktickými zkušenostmi vede k sebepoznání.
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Karmajóga
Karmajóga je jóga činnosti. Zabývá se činy, jejich příčinami a následky. Cílem lidského
života je poznání, nikoliv vnějška ale vlastní mysli. Poznání je skryto v mysli každého
člověka. Ideálem karmajógy je klidná mysl. Tím je člověk lépe schopen vykonávat svou
činnost. Každý skutek působí na tělo, mysl a vědomí a na základě jeho úmyslu a etické
hodnoty následně vypadá i výsledek. Karmajóga pojednává o tom, že každý dostane jen
to, co mu náleží. I zásluhy jsou určovány karmou, ne jen odplaty (Vivékánanda, 2006).
Hathajóga
Hathajóga se zabývá převážně fyzickým tělem. Jejím cílem je učinit ho mimořádně
silným a odolným. Výsledkem hathajógy je dosažení dlouhého života. Mnohá
hathajógová cvičení lze nalézt v západních tělovýchovných systémech, například držení
těla v různých polohách. Cíl těchto poloh je ale převážně fyzický, nikoli psychický
(Vivékánanda, 2006). Hathajóga zahrnuje šest očistných technik, šat krijí, neboli šat
karem. Na západě se přiřazují k hathajóze i ásany a pránajáma, které ale v podstatě patří
k rádžajóze (Maheshwarananda, 2006).

2.2 Dechová cvičení v józe
Dech hraje zásadní roli u všech jógových technik a cvičení. Způsob dýchání má vliv
nejen na tělesné zdraví ale také na emoce a duševní stav. Při stresu, strachu nebo
rozčilení je dech povrchní a rychlý. Při povrchním dýchání dochází k nedostatečnému
zásobení těla kyslíkem. Tím se snižuje látková výměna a v podstatě se poškozuje
tělesné zdraví (Maheshwarananda, 2006). Naopak během relaxace, uvolnění či
zklidnění je dech hluboký a pomalý (Hart, 2010).
Vědomím a volním prohloubením dechu může člověk ve stresových situacích nabýt
vnitřní vyrovnanosti. Prostřednictvím klidného dýchání oproštěného od zátěží a
problému v podstatě můžeme kladně ovlivňovat svou duševní a tělesnou rovnováhu.
Díky speciálním relaxačním, tělesným a dechovým cvičením si jedinec lépe uvědomuje
dech a přirozeným způsobem ho prohlubuje. Pravidelným cvičením postupně eliminuje
špatné dechové návyky a učíme se je nahrazovat hlubokým uvolněným dýcháním. Jako
výsledek získává jedinec nejen tělesné a duševní zdraví ale posilujeme zřetelně i vitalitu
a obranyschopnost těla.
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Pomocí různých dechových technik lze ovlivňovat tělo i mysl. Zásadní podmínkou k
obnovení

zdravého

způsobu

dýchání

je

nácvik

plného

jógového

dechu

(Maheshwarananda, 2006).
2.2.1 Plný jógový dech
Plný jógový dech učí praktikujícího řádně dýchat, čím zvyšuje schopnost využívat
kapacitu plic a uvědomuje se lépe spojení s vlastní bytostí. Jedinec si postupně zvykne
dýchat vědoměji a začne vnímat pránu. V józe obecně platí dýchat nosem, není-li
uvedeno jinak.
Při plném jógovém dýchání se spojí do jednoho nádechu a výdechu dech břišní neboli
brániční, hrudní a dech podklíčkový. Všechny tři typy vytváří při zdravém a přirozeném
dýchání plynulou vlnu, která probíhá s nádechem zezdola nahoru a při výdechu seshora
dolů. S nádechem se břicho vyklene vpřed a hrudník se rozevře, s výdechem se hrudník
a břicho zase vracejí. Provádí-li jedinec plný jógový dech, přirozeně a bez násilí
využívá plnou kapacitu plic, uvádí Khalsa (2003).
Cvičení plného jógového dechu zároveň praktikuje soustředění mysli. Mysl je nucena
kontrolovat správný průběh dechové vlny, která nemusí být zvláště pro začátečníky
jednoduchá. Existuje také způsob obraceného břišního dýchání.
Ten se ale používá pouze, pokud jedinec naprosto ovládl přirozené břišní dýchání, jehož
praktikování mu nečiní již žádné potíže. Tomuto dýchání se také říká taoistické dýchání
a řadíme ho do speciálních dechových cvičení. Pohybuje se při něm břichem opačným
směrem. Při obráceném dýchání se břicho stahuje při nadechování a roztahuje při
vydechování. Když se při nadechování pohybuje bránice dolů, tento tlak tlačí dechovou
energii do břišních tkání, orgánů a také k páteři. Důvod účinnosti tohoto dýchání je ve
změně rozdílu tlaku mezi hrudníkem a břichem. A protože tato technika zdůrazňuje
pohyby břicha, má podobné účinky jako přirozené dýchání. Tradičně jí používají
léčitelé a studenti bojových umění, protože jim pomáhá přenášet energii hluboko do
všech částí těla, uvádí Lewis (2000).
2.2.1.1 Tři způsoby dýchání
K osvojení plného jógového dechu pomůže popis a nácvik tří následujících typů
dýchání:
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1. Břišní neboli brániční dech
Břišní dech je základem dýchání. Přirozeným způsobem zpomaluje a prohlubuje dech.
Při nádechu se bránice pohybuje dolů a stlačuje břišní orgány. Břišní stěna se vyklenuje
směrem ven. Při výdechu se břišní stěna zplošťuje a bránice se vrací vzhůru. Výdech je
na rozdíl od nádechu pasivním dějem. Břišní neboli brániční dech umožňuje plné
využití kapacity plic a podporuje uvolnění (Maheshwarananda, 2000).
Bránice je nejdůležitější ze všech dýchacích svalů. Je velmi důležitá pro zdravé
dýchání, avšak ji jen málo lidí využívá efektivně. Ačkoliv je dýchání uskutečněno i
přesto, když bránice přestane fungovat, její rytmické stahování je zásadní pro naše
zdraví. Při nadechování se bránice obvykle stahuje. Vrchol její báně klesá dolů k
břišním orgánům, zatímco mezižeberní svaly rozšiřují hrudní koš. Když dochází k
plnému nádechu, bránice až ztrojnásobí rozsah svého pohybu a tím přímo či nepřímo
masíruje žaludek, játra slinivku břišní, střeva a ledviny. Při vydechování se bránice
pohybuje vzhůru a pomáhá vytlačovat použitý vzduch z plic, tvrdí Lewis (1996).
Většina, ne-li všechny meditační postupy vyžadují brániční dýchání, což je akt dýchání
hluboko do plic a břišní oblasti, pomocí aktivního zapojování bránice. Brániční dýchání
je relaxační a léčebné, snižuje stres a je zásadním prvkem pránájámy a jiných
meditačních technik (Rahe et al., 2002).
2. Hrudní dech
S nádechem se zdvihají žebra a hrudník se rozvírá. S výdechem se vrací žebra zpět do
původního postavení. Plíce se plní méně než při břišním dýchání. Dech je rychlejší a
povrchnější. Rychlé dýchání zvýšené napětí ještě zesílí, a to přetrvává. Prolomit tento
bludný kruh pomáhá pomalý, hluboký břišní dech (Maheshwarananda, 2006).
„Když dýcháte, musíte naplnit celé plíce vzduchem. Většina lidí používá jen horní část
plic. Nenaplňují jejich spodní část. Dýcháte-li správně, užíváte spodku plic stejně jako
jejich vršku, což je způsob shodný s tím, jak automaticky dýcháte ve spánku“ (Hyams,
36, 1982).
3. Podklíčkový dech
Tento druh dýchání se projevuje typicky při silně stresových situacích, pokud jedinec
prožívá strach nebo nedostává-li se mu dostatek vzduchu.
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Dech je velmi povrchní a rychlý. S nádechem se zvedá horní část hrudníku spolu s
klíčními kostmi. S výdechem opět klesá. Při tomto druhu dýchání proudí vzduch do
hrotů plic (Maheshwarananda, 2006).
Cvičení rozvíjející všechny tři způsoby dýchání
Základní pozice v průběhu nácviku je v lehu na zádech. Koncentrace by měla směřovat
na celé tělo a na průběh pohybu. Počet opakování činí pět až deset kol. Podstatné je
vnímat a vědomě pozorovat všechny tři způsoby dýchání. Břišní, hrudní i podklíčkové.
Již po prvních kolech tohoto dechového cvičení se objem dechu zvýší.
(Maheshwarananda, 2006).
Podmínky pro procvičování dechových cvičení:


příjemné tiché prostředí,



volný cvičební oděv,



čisté horní dýchací cesty,



prázdný žaludek,



vlastní odhodlání (Strnad, 2016).

Cvičení, rozvíjející všechny tři způsoby dýchání probíhá v lehu na zádech a provádí se
dvě až tři minuty. Koncentrace směřuje na celé tělo a na průběh pohybu. Před cvičení se
praktikující několikrát klidně a hlouběji nadechují a vydechují, přitom vnímají své
pocity spojené s dechem. Poté si položí dlaně na břicho a pozorují pohyb břišní stěny
při nádechu i výdechu. Dále posunou dlaně ze strany na žebra a opět pozorují svá žebra,
jak se pod dlaněmi roztahují a opět stahují společně s dýcháním. Následně si praktikanti
dlaně položí pod klíční kosti a pozorují pohyby hrudníku v této oblast (Khalsa, 2003).
2.2.1.2 Nácvik plného jógového dechu
Plný jógový dech se nacvičuje nejprve v lehu na zádech v poloze mrtvoly (obr. 1). Aby
si tělo uchovalo stálou teplotu, je vhodné použít přikrývku. Při cvičení dáváme
následující instrukce: Paže spočívají mírně rozpažené volně podél těla. Dlaně směrem
vzhůru. Prstům dovolte, aby se přirozeně ohnuly. Nohy jsou mírně roznoženy. Pro ty,
kteří cítí nepohodlí v kříži či bedrech je možné vypodložit kolena osuškou či polštářkem.
Zavřete oči. Povolte rty, jazyk, čelisti a obličejové svaly. Povolte svalstvo končetin a
trupu. Navoďte v tělesné schránce pocit, jako by se propadala do země (Khalsa, 2003).
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Obrázek 1: Poloha mrtvoly (Khalsa, 147, 2003)

Podle Khalsy (2003) má nádech tři fáze, které na sebe plynule navazují. V hrudi a
plicích se děje následující. V první fázi se bránice stlačuje směrem k břichu a nasává
vzduch do dolních laloků. V druhé fázi se roztahuje hrudní koš a vzduch plní střední
laloky. Ve třetí fázi se zvedají klíční kosti a vzduch proniká do horních laloků.
Pokračují instrukce ke cviku: Proces hlubokého nádechu se podaří lépe demonstrovat,
zapojíte-li plně vaše vědomí společně s pažemi. Vaše paže poslouží jako zrcadlo, lépe
řečeno řídicí páky celého průběhu nádechu. Jakmile se s nádechem začnou plnit dolní
laloky, začínáte pomalu zvedat paže. Ve vzpažování pokračujete společně s tím, jak
hladina vzduchu v plicích stoupá až do naplnění, kdy natažené paže položíte volně za
hlavu. Paže tedy opisují oblouk 180° a uvědoměle sledují stoupající hladinu vzduchu v
plicích (Khalsa, 2003).
Cvičící obrátí dlaně k podložce a s nádechem vedou paže velkým předním obloukem do
předpažení. Následně vedou paže do vzpažení a položí je na podložku vedle hlavy.
Dlaně jsou vytočeny vzhůru. S výdechem jsou paže vedeny stejným způsobem zpět do
připažení (Maheshwarananda, 2006).
Dechová cvičení provádíme nejlépe několikrát denně. V duchu přitom myslíme na
pránu, která při nádechu proniká do plic a apánu (vypotřebovanou energii, vylučující
sílu), která při výdechu z plic uniká (Khalsa, 2003).
2.2.2 Prána
V józe se používá pojem prána. Je chápána jako životní síla každého tvora
(Vivékánanda, 2006). Podle hinduistické mytologie představuje proudy vitálních
životních energií, které ovládají všechny vitální psychologické a fyziologické procesy a
jsou zodpovědné za neustálý oběh krve a mízy v organismu. Také Maheshwarananda
(2006) uvádí, že prána je kosmická energie, síla ve vesmíru, která tvoří, uchovává i
mění. Dle něho je základním prvkem života a vědomí. Každý živý organismus tuto
energii potřebuje, aby byl schopen fungovat na fyzické úrovni. Lewis (2000) uvádí, že s
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každým nádechem přijímáme spolu se vzduchem i pránu, která proniká vším živým a
udržuje jej při životě. Prána se nachází i v potravě (Maheshwarananda, 2006).
Vivékánanda (2006) pránu vysvětluje jako magnetismus či gravitaci. Dle něho je
činnost plic v lidském těle projevem prány. Pohyb plic není vyvolán dýcháním, nýbrž
pohyb prány vtahuje vzduch do plic. Ovládat a usměrňovat pránu může člověk buď
meditací, nebo praktikováním pránájámy. Vhodnými cviky pro aktivaci prána šakti jsou
bhastriká, nádí šódhana a udždžají pránájáma (Maheshwarananda, 2006).
2.2.2.1 Pránajáma
Maheshwarananda (2006) popisuje pránájámu jako vědomé a volní usměrňování dechu.
Každým dechem je dle autora spolu s kyslíkem přijímána i prána. Nauka pránajámy se
ani zdaleka nezabývá pouze dýcháním. Dýchání je jen jedním z mnoha prostředků, s
nimiž se člověk dostává k opravdové pránajámě. Pránájáma není pouze dýchání, avšak
ovládnutí dýchání je důležitým prostředkem k dosažení skutečné pránájámy
(Vivékánanda, 2006). Dle Maheshwaranandy (2006) je správné dýchání důležitým
zdravotním předpokladem. Proto se mu v józe věnuje velká pozornost. Nádí šódhana
pránájáma podporuje zdravé dýchání. Přináší také velmi příjemný pocit tělesné a
duchovní vyváženosti. Tato speciální dechová cvičení působí harmonicky na pránu,
životní energii.
2.2.2.2 Účinky pránájámy
Po tréninku pránájámy dochází ke snížení klidové dechové frekvence, krevního tlaku,
dále ke zlepšení kardio-respiračních funkcí a zvýšení vitální kapacity plic uvádí
Subbalakshmi et al. (2005). Subbalakshmi et al. (2005) dále uvádějí, že pomalé a
hluboké dýchání má samo o sobě uklidňující účinek na mysl a vnímání stresu. Tento
uklidňující efekt má následně hluboké fyziologické účinky na plicní, kardiovaskulární a
duševní funkce a pozitivní dopad na vyšší funkce mozku. Nádí šódhana pránájáma dle
Subbalakshmi et al. (2005) zvyšuje parasympatické aktivity.
Pránájáma působí na všechny složky bytosti. Její účinky se projevují na stránce tělesné,
psychické i duchovní. Maheshwarananda (2000, 2006) popisuje účinky pránájámy
následovně.
Tělesné účinky:
 zachování a zlepšování tělesného zdraví,
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 pročištění krve,
 zvýšení příjmu kyslíku,
 posílení plic a srdce,
 normalizace krevního tlaku,
 harmonizace a stabilizace nervového systému,
 podpora léčebných procesů a léčebné terapie,
 zvýšení odolnosti proti nákazám.
Psychické účinky:
 odstranění stresu, nervozity, depresí,
 zklidnění myšlenek a emocí,
 vnitřní vyrovnanost,
 rozpouštění energetických bloků.
Duchovní účinky:
 prohloubení meditace,
 rozšíření vědomí (Maheshwarananda, 2000, 2006).
2.2.2.3 Sedy při pránajámě a jejich zásady
V józe existuje pět základních druhů sedů. Sukha ásana – pohodlný sed (obr. 3); siddha
ásana – dokonalý sed; vadžra ásana – sed na patách; ardha padma ásana – poloviční
lotos a padma ásana – lotos.
U všech těchto sedů, které jsou vhodné pro meditaci i pránájámu, je potřeba aby:


trup byl vzpřímený,



hlava, šíje a záda byly v jedné přímce,



ruce spočívaly na kolenou, popř. na stehnech,



oči byly zavřené,



tělo zůstalo během cvičení nehybné (Maheshwarananda, 2006).
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Správné držení těla má při sedu v jógové praxi podstatnou roli, předpokládá rovnou
páteř. Zapotřebí jsou mírně stažené břišní svaly, aby pevně držely vzpřímenou bederní
část a lehce nadnesený hrudník. Hrudní obratle se tak poskládají na bederní nosnou
základnu. Ramena jsou volně spuštěna, šíje protažena do výšky a hlava zůstává v jedné
linii s páteří.
Nejběžnější meditační polohou je sed pohodlný (nazývaný také „snadný“ či
„příjemný“), (obr. 3). Pohodlný sed poskytuje trupu pevnou a stabilní základnu,
vyžaduje nižší pružnost a klade menší zátěž na kolena než lotosový sed. Pánev má v
této poloze mírný předklon, aby záda zůstala rovná (Khalsa, 2003).
Pránájáma mudra – pozice prstů při dechovém cvičení nádí šódhana pránájáma
Provedení pránájamy mudry vypadá tak, že se ukazováček a prostředníček pravé ruky
položí do středu mezi obočím. Palec se používá pro uzavření pravé nosní dírky a
prsteníček pro uzavření levé nosní dírky (obr. 2), (Maheshwarananda, 2006).

Zdroj: Vlastní fotodokumentace
Obrázek 2: Pránájáma mudra

2.2.3 Nádí šódhana pránájáma – střídavý dech
Nádí šódhana je jedním z cvičení pránájámy a tento výraz znamená „čištění nervů“.
Nádí šódhana pránájáma je čtyřstupňovým cvičením (Maheshwarananda, 2006).
Střídavý dech dokáže uvolnit psychické napětí, ale dokáže také pomoci při únavě a
dokonce se s jeho praktikováním dá ovládat vlastní termoregulace. Khlasa (2003)
popisuje, že nozdry slouží jako usměrňovače tělesné teploty a energie. Dle autora je
levou nosní dírkou nasávána chladivá, uklidňující energie a pravou nosní dírkou
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čerpána sluneční energie pro vitalitu, činorodost a bystrého ducha. Khalsa také uvádí, že
nozdry pracují odděleně v pravidelných intervalech. Vždy je jedna otevřenější a druhá
uzavřenější. Role se vymění přirozeně pravidelně každé dvě a půl hodiny. Uvedené
střídání zajišťuje podvěsek mozkový (hypofýza). Khlasa (2003) tvrdí, že je hypofýza
jogíny považována za řídící žlázu s termostatickou funkcí.
Provedení střídavého dechu nádí šódhana pránájáma
Nádí šódhana pránájáma – pročišťování nervových drah – 1. stupeň
Základní pozice: uvolněný, vzpřímený sed
Koncentrace: na průběh dechu
Počet opakování: 20x každou nosní dírkou
Ke cvičení dáváme následující instrukce:
•

Seďte několik minut uvolněně a pozornost soustřeďte na normální dech.

•

Položte ukazováček a prostředníček pravé ruky do středu mezi obočím

(pránájáma mudra) a palcem uzavřete pravou nosní dírku.
•

Zhluboka nadechněte levou nosní dírkou, zadržte.

•

Nyní prostředníčkem pravé ruky uzavřete levou nosní dírku, zatímco povolíte

pravou a vydechnete.
•

Cvičení opakujte 20 x na každou nosní dírku. Poté položte ruku na koleno a

pozorujte svůj normální dech (Maheshwarananda, 2006).

Zdroj: Vlastní fotodokumentace
Obrázek 3: Provedení nádí šódhana pránájáma v pozici pohodlného sedu sukha ásána
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Džála néti – pročišťování nosu
Džala néti je jogínská technika čištění nosu, tedy dutiny nosní a nosní sliznice, která se
obvykle provádí za pomoci speciální konvičky na výplach nosu. Džala néti je v józe
jedním z mnoha praktikovaných očistných procesů (Maheshwarananda, 2006).
Výplach nosu konvičkou je snadný a šetrný způsob odstranění hledu, prachu a jiných
částic z oblasti nosu. Provedení je jednoduché a nemá žádné vedlejší účinky (Lukáš,
2015).
Džála nétí dle Maheshwaranandy (2006) příznivě ovlivňuje činnost všech smyslových
orgánů v oblasti hlavy. Posiluje zrak a působí proti únavě očí. Může pomoci při
bolestech hlavy, posiluje paměť a schopnost koncentrace. Pomáhá při mnoha
problémech s nosními a čelními dutinami. Výplach nosu také stimuluje přirozené čistící
mechanismy dýchacích cest. Působí jako prevence proti rýmě a zánětu čelních dutin.

Zdroj: Vlastní fotodokumentace
Obrázek 4: Příprava roztoku pro výplach nosu

K výplachu nosu se používá slaná voda (0,9 % roztok NaCl, tzn. fyziologický roztok).
Konvička se poté zcela naplní vodou nejlépe tělesné teploty (asi 37°C) a sůl se nechá
zcela rozpustit.

Zdroj: Vlastní fotodokumentace
Obrázek 5: Džála nétí – výplach nosu
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Výplach nosu se provádí s mírně předkloněnou hlavou na příslušnou stranu. Tak, aby
voda samovolně protékala nosními dírkami. Jemným vysmrkáním se na závěr odstraní
zbývající voda z nosu. Výsledkem je uvolněný nos a příjemný pocit. Výplach nosu se
neprovádí při akutním nachlazení, při zánětu čelních dutin a při bolestech uší
upozorňuje Lukáš (2015).
2.2.4 Vědecké zkoumání efektu dechových a relaxačních cvičení
Zkoumáním efektu jógových dechových a relaxačních cvičení se zabývá řada
vědeckých studií. Jsou popsány efekty relaxačních a dechových metod na mnoha
úrovních. Například:
1) Na regulaci CNS (EKG)
Jógová dechová cvičení se podílejí na neuroregulaci, což prokázala uvedená studie.
Studie, zaměřující se na bezprostřední reakci jógového nosního dýchání na variabilitu
srdeční frekvence byla provedena u 25 jedinců, kteří nikdy nepraktikovali jógu ani
dechová cvičení. Nejprve byly u subjektů měřeny hodnoty EKG po 10 minutách
odpočinku, po dobu 5 – 10 minut. Testovaní jedinci byli poté vyzvání, aby provedly
techniku střídavého nosního dýchání při rychlosti 6 – 12 dechů za minutu po dobu 10
minut, načež bylo EKG zaznamenáno okamžitě po dobu 5 minut. Aktivita sympatiku se
snížila, zatímco aktivita parasympatiku se zvýšila od výchozích hodnot. Jejich
vzájemný poměr se významně zvýšil po 6 a 12 minutách. Studie vycházela z
předchozích studií, které ukázaly, že pravidelná praxe hlubokého dýchání a jógového
dýchání nádí šódhana pránájámy zlepší variabilitu srdeční frekvence a prokázaly
převládající parasympatický vliv na srdce, stejně jako bezprostřední účinky střídavého
nosního dýchání (Subramanian et al., 2007).
2) Na hormonální regulaci (kortizolu a melatoninu)
Účinky dechových a relaxačních technik se promítají na hladinách a koncentracích
hormonů, které se podílejí na obranyschopnosti těla. Brániční dýchání snižuje oxidační
stres prostřednictvím zvýšení produkce melatoninu (Martarelleti et al., 2004). Účinky
bráničního dýchání na podíl hormonů kortizolu a melatoninu byly zkoumány u
sportovců. Vybráno bylo 16 sportovců mužského pohlaví, kteří prováděli 24 hodin před
studií intenzivní cyklistický trénink. Po cvičení byli sportovci rozděleni do dvou
rovnocenných skupin po osmi. Sledovaná skupina prováděla jednu hodinu relaxačního
bráničního dýchání, na které byla předtím vyškolena. Ostatních osm subjektů kontrolní
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skupiny strávily stejnou dobu na daném klidném místě. Hodnoty oxidačního stresu byly
stanoveny

před

cvičením

a

bezprostředně

po

cvičení

bráničního

dýchání

prostřednictvím slinných vzorků. Výsledky ukázaly, že relaxace spolu s bráničním
dýcháním zvyšuje antioxidační stav u sportovců po vyčerpávajícím cvičení. Brániční
dýchání zvýšilo hladiny melatoninu u relaxujících sportovců, což koreluje s nižší
hladinou kortizolu. Důsledkem je nižší úroveň stresu, což naznačuje, že vhodná
relaxační cvičení mohou ochránit sportovce před dlouhodobými nepříznivými účinky
volných radikálů. Dle Martarelliho et al. (2004) by brániční dýchání a jiné relaxační
techniky měly být začleněny do dalších sportů jako metody pro zlepšení výkonu a
urychlení zotavení.
3) Na imunitní systém
Relaxace přispívá ke zvýšení produkce melatoninu, který hraje významnou roli
při obranyschopnosti organismu. Zvýšené hladiny tohoto hormonu byly zaznamenány
po relaxaci (Harinath et al., 2004; Solberg et al., 2004; Martarelliti et al., 2004).
Melatonin působí výrazněji v odolávání volných radikálů než klasické antioxidanty
založené na molekulární destrukci. Tento neurohormon zvyšuje několik intracelulárních
antioxidačních enzymů, čímž se stimuluje produkce intracelulární antioxidace. Tím je
melatonin účinnější než vitamin E, β-karoten a vitamin C (Harinath et al., 2004;
Gultekin et al., 2001). Melatonin se používá také jako lék redukující příznaky stárnutí
(Hsu et al., 2000). Mimo jeho antioxidační vlastnosti, se podílí na regulaci rytmu
spánku a bdění, regulaci hormonů a zvýšení imunitního systému (Martarelliti et al.,
2004). Melatonin by také mohl být spojen s determinanty, jež se podílejí na snížení
oxidačního stresu (Hsu et al., 2000). Klinické studie zdokumentovaly, že relaxace
zlepšuje imunitní systém a snižuje kardiovaskulární rizikové faktory, jako je
hyperlipidemie, hypertenze a ateroskleróza (Posener, 1996; Rosales-Corral, 2003).
4) Na psychiku (afektivní stavy a stres)
Relaxační metoda Kouksundo reguluje stres a hladiny stresových hormonů (Im et al.,
2015). Tato studie zkoumá změny oxidativního stresu a stresových hormonů,
vyvolaných relaxační terapií. Tradiční korejská relaxační metoda Kouksundo zahrnuje
cviky těla, mysli a dechové metody. Účinky Koksundo relaxace byly zkoumány v
imunologickém centru na orientální Medical College v Daejeon univerzitě v Korejské
republice. Studie byla provedena u 57 kouksundo praktikantů, 34 mužích a 23 ženách,
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kterým byly odebrány krevní vzorky 30 minut před a po praktikování Kouksundo. Praxe
zahrnovala 25 minut zahřátí, 45 minut dechová cvičení a 20 minut zklidnění. Z krevních
výsledků vyplývá, že praktikování Kouksundo významně snižuje sérové hladiny
kortizolu, norepinefrinu a dopaminu a podílí se na regulaci stresu (Im et al., 2015).
5) Na pohybový systém (bolest a duševní zdraví)
Brániční dýchání a progresivní svalová relaxace snižují stres a se stresem související
příznaky, jako je bolest krku a ramen (Alexopoulos et al., 2014). Relaxační techniky
jako progresivní svalová relaxace, jednotlivě nebo v kombinaci s jinými relaxačními
technikami, jako je brániční dýchání a meditace snižují stres a se stresem související
příznaky. Předložená studie hodnotila krátkodobé účinky jednoduchých relaxačních
technik ve skupině zdravých kancelářských pracovníků. V příslušném pracovišti byly
aplikovány relaxační metody jednotlivě nebo v kombinaci s dechovými relaxačními
metodami. 152 zaměstnanců bylo náhodně rozděleno a zařazeno do osmi týdenního
programu, který zahrnoval brániční dýchání a progresivní svalovou relaxaci, dvakrát
denně. Před a po intervenci byly k hodnocení použity osobní dotazníky, odebrány
vzorky slin na měření kortizolu a proběhlo měření krevního tlaku. Výsledky ukázaly
snížení stresu a symptomů souvisejících se stresem, jako jsou bolesti krku a ramen. Dále
se zjistilo vylepšení v oblasti duševního zdraví, krevního tlaku, celkového zdravotního
stavu a zvýšení produktivity u zkoumaných zaměstnanců (Alexopoulos et al., 2014).
Uvedené studie podporují skutečnost, že dechové a relaxační metody v boji proti stresu
a sním souvisejícími onemocněními, skutečně korelují. Z psychologických a sociálních
účinků relaxace vyplývá, že snižuje afektivní stavy (Richardson et al., 2008; Posener,
1996). Studie prokázaly, že relaxace zlepšuje imunitní systém, snižuje krevní tlak,
působí na snížení oxidačního stresu a symptomů se stresem souvisejícími, jako jsou
bolesti krku a ramen (Alexopoulos et al., 2014; Ivancevich et al., 1990). Zejména
hladiny kortizolu v plazmě jsou nižší u lidí, kteří relaxují. Tento fakt naznačuje, že je
možné ovlivňovat neuroendokrinní soustavy přes neurologické dráhy (Alexopoulos et
al., 2014).
2.2.5 Škodlivé účinky špatných dýchacích návyků
Nedostatky dýchání mají více nebo méně nápadně negativní důsledky na psychický stav
a na celkové zdraví (Paulík, 2010). Ve stresových situacích je tendence k hyperventilaci
a vzniká mělké dýchání tvrdí Khlasa (2003). Důsledkem hyperventilace je nedostatečně
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fungující bránice uvádí Lewis (2000). Ve snaze kompenzovat snížený objem plic, je
nutné buďto dýchat rychleji, nebo rozšířit hrudní koš a zvednout klíční kosti. To je ale
neekonomické a vyžaduje další úsilí, protože hrudní kost a klíční kosti jsou poměrně
neohebné, nakonec dochází k nedostatečnému vdechu (Lewis, 2000). Autor dále uvádí,
že špatné dýchací návyky snižují výkonost plic a omezují přívod kyslíku do buněk.
Chronické povrchní dýchání snižuje pracovní kapacitu dýchacího systému na jednu
třetinu, zpomaluje výměnu plynů a tím činnosti buněk. Nedostatek kyslíku aktivuje
sympatický nervový systém, což zvyšuje napětí a způsobuje podráždění a nervozitu
(Subramanian et al., 2007). Zvýšené napětí v ramenních, hrudních, břišních, bederních a
pánevních svalech narušuje koordinaci dýchacího procesu, a navíc příliš stimuluje
senzorické nervy, což má negativní vliv na celkové fungování organismu (Lewis, 2000).
Někteří odborníci věří, že hyperventilace zhoršuje psychologické problémy a že
chronická hyperventilace je úzce spojena s obavami a strachem uvádí LaMontagne et al.
(2007).
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2.3 Stres
Z biologického hlediska je stres chápán jako reakce organismu na zátěžové podněty,
vyvádějící jej z rovnováhy Paulík (2010). Současné psychologické koncepce nahlížejí
na stres ze tří hlavních proudů úvah. Jedná se o faktory vnější, vnitřní nebo jejich
interakci. Vnitřní požadavky se vztahují k potřebám jedince, zatímco vnější zdroje
stresu jsou např. problémy v mezilidských vztazích, pracovní problémy apod.
Psychologický stres se projevuje změnami chování a prožívání (Nešpor, 1998). U
člověka je stres doprovázen negativními emocemi a tenzí (Paulík, 2010). Dle Paulíka
(2010) má role psychiky na lidský organismus větší význam než vlastní reakce
organismu. Stres vzniká v důsledku fyzického ohrožení, stejně jako v případě, že je
hodnocení situace nesprávné. V případě mentálních funkcí představuje velikost zatížení
množství informací, které v podobě nervových impulsů prochází nervovým systémem.
Přičemž namáhání je spojeno s činností a funkcí příslušného orgánu nebo jeho vnitřním
napětím. Míra namáhání závisí na velikosti zatížení i na stavu organismu a době
zatížení (Paulík, 2010).
2.3.1 Zátěž a stres
Dle Pavlíka (2010) je podstatné, aby obecný výklad zátěže a stresu vycházel ze všech
nároků, které život klade na člověka jako bytost představující jednotu psychobiosociospirituálně-ekologických systémů. Proto je možné stres chápat také jako specifický
příklad zátěže, což je stav, ve kterém míra zátěže přesahuje únosnou mez z hlediska
adaptačních možností organismu za daných podmínek. Podle druhů zátěžových podnětů
lze zhruba rozlišit zátěž biologickou, fyzickou a psychickou. Psychickou zátěž je možno
začlenit dle oblastí, kde hlavně působí:
 senzorickou (podněty různé smyslové povahy kladoucí nároky na periferní
smyslové orgány a jim odpovídající centrální struktury),
 emocionální (požadavky vyvolávající afektivní odezvu k často se vyskytujícím
druhům nepřiměřené emocionální zátěže),
 mentální (požadavky na zpracování informací zatěžující zejména paměť
představivost, myšlení a rozhodování), (Paulík, 2010).
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2.3.2 Emoce
Stuchlíková

(2007)

popisuje

emoce

jako

velmi

komplexní

jevy,

jejichž

charakteristickým rysem je jejich velká citlivost na změny ve vnějším i vnitřním
prostředí a proměnlivost. Emoce znázorňuje odraz velikosti potřeby a možnosti jejího
uspokojení. Z hlediska uspokojování potřeb nebo plnění požadavků se emoce rozlišují
na kladné (láska, radost, spokojenost) a záporné (nenávist, strach smutek) uvádí
Švancara (2003). Emocím dle Paulíka (2010) přísluší při zatížení v organismu signální
funkce. Emoce zesilují, když je racionální kapacita zpracování zátěžové situace
vyčerpaná. Emoce mohou působit sekundárně i jako další zatížení (Paulík, 2010).
Emoce jsou součástí širší skupiny tzv. afektivních jevů, zahrnující vedle emocí i
emocionální vztahy, nálady, afektivní rysy, emoční epizody ale i související jevy jako
jsou afektivní poruchy apod. (Stuchlíková, 2007). Dle Stuchlíkové jsou pojmy afekt a
emoce v určitých souvislostech zaměňovány. Nálady jsou chápany jako trvalejší, méně
intenzivní afektivní stavy bez přímé vazby na určitý objekt. Emoční epizody zahrnují
emoční výměny mezi protagonisty určité scény.
Nálada
Nálada je dle Stuchlíkové (2007) stav zvýšené připravenosti pro spuštění určitých
reakcí. Od emocí se nálada odlišuje dobou trvání. Nálada je přetrvávající a udržované
“emoční klima”, zatímco emoce je změna v emočním “počasí”. Nálady jsou hodnoceny
jako způsoby vnímání světa (Paulík, 2010). Jejich hlavní složkou je afekt. Z toho
vyplývá, že řada kognitivních změn při určitých náladách není důsledkem nálady, ale
jejich součástí. V úzkostné náladě převažuje tendence téměř každou situaci hodnotit
jako potencionální hrozbu, v hněvivé náladě jsou události vnímány jako frustrující a v
depresivní náladě je svět vnímán jako nesmyslný, nezajímavý apod. (Stuchlíková,
2007).
2.3.2.1 Úzkost a strach
Úzkost je dle Stuchlíkové (2007) definována jako trvalý pocit ohrožení, kdy prožívající
není schopen říci, co přesně ho ohrožuje. Jedná se o ohrožení hodnot, které individuum
považuje za zásadní pro sebepojetí. Úzkost je v lidském těle přirozeným projevem
signalizujícím možné ohrožení a je také součástí obrany proti němu (Paulík, 2010). V
tomto smyslu je úzkost nevyhnutelnou součástí lidského života (Stuchlíková, 2007).
Rozlišení úzkosti jako neurčitých obav a strachu, který má určitý předmět se u
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psychiatrů a psychologů všeobecně rozšířilo. Oba jevy se běžně prolínají a mohou
přecházet jeden v druhý, tvrdí Paulík (2010).
Strach Stuchlíková (2007) definuje jako emocionální stav v přítomnosti nebo při
očekávání nebezpečného nebo ohrožujícího podnětu, subjektivní prožitek extrémního
zneklidnění, provázaný řadou reakcí sympatického NS. V průběhu evoluce byl strach
důležitým obranným mechanismem, protože v nebezpečných situacích vyvolával reflex
útěku (Morris, 2015). Strach je důležitým motivátorem a zdrojem konstruktivní energie.
Pomáhá jedinci rychle se orientovat ve stále proměnlivém okolí. Je přirozenou a
užitečnou emocí (Stuchlíková, 2007). Přílišný strach je ale kontraproduktivní, vede k
napětí a k dýchacím potížím uvádí Chia a Saxer (2012). Dnes je strach ochromující
stav, který může vést, až k panickým záchvatům uvádí Morris (2015). Dle autora je
strach vyvolán vnějšími vlivy nejrůznějšího původu. V současné psychologii jsou strach
a úzkost považovány za negativní, nelibé emocionální jevy spojující se s nepříjemnými
tělesnými pocity (svalová tenze, slabost) a projevy zrychlení dýchání a tepu (Paulík,
2010).
2.3.3 Důsledky stresu
V odborné literatuře, zejména v psychologicky a lékařsky zaměřené rozdělují autoři
důsledky stresu s různého časového hlediska (Paulík, 2010). Záleží na intenzitě
působení stresoru a době jeho působení. Platí, že čím déle stresor působí, tím větší je
riziko závažného problému. Zatížení, které stres působí v organismu, se projevuje
prvotními příznaky jako je únava, poruchy spánku otupělá mysl, apod. (Brazier, 2014).
Dlouhodobý stres způsobuje závažné potíže. Četné údaje podporují hypotézu, že
chronický stres může zvýšit stres oxidační a rovněž přispívá k onemocnění srdce,
revmatoidní artritidou, hypertenzí, Alzheimerovy chorobou, Parkinsonovou chorobou,
aterosklerózou, a nakonec urychluje i stárnutí (Rahe et al., 2002). Mezi negativní
dopady stresu patří také řada fyzických onemocnění i některé duševní poruchy, jako
jsou deprese. Zaměstnanci vystaveni chronickému stresu projevují sníženou výkonnost
v práci, mezilidské konflikty a mají proto vyšší šanci na onemocnění, související se
stresem (vysoký krevní tlak, poruchy spánku, poruchy regulace imunitních funkcí,
bolesti hlavy), (Alexopoulos et al., 2014; Nešpor, 1998). Dle Nešpora (1998) nadměrný
stres také zvyšuje riziko závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách.
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2.3.3.1 Únava
Únava patří mezi psychické reakce na bezprostřední projevy zátěže a stresu (Hošek,
2003). Dle Paulíka (2010) se řadí mezi účinky psychologických symptomů trvalejšího
rázu. Únavu dle autora vyvolává intenzivní a určitou dobu působící zátěž, stejně jako
zátěž nedostatečná (málo intenzivní, monotónní). Dle charakteru zátěže a příznaků
můžeme rozlišit únavu fyzickou a psychickou. Únava může být běžná (fyziologická) a
patologická. Fyziologická únava je přirozenou reakcí na námahu a lze i odstranit
přiměřeným odpočinkem. Patologická únava je závažnější. Vzniká v důsledku
neúměrně dlouho trvající námahy. K běžným příznakům únavy se řadí zrychlený dech,
pocení, zvýšení tepové frekvence, bolesti svalů, hlavy, očí nebo pokles výkonnosti.
Zátěž, překračující fyziologické tolerance bez dostatečného zotavení, vyvolává akutní
nebo chronickou patologickou únavu (Paulík, 2010). Akutní patologickou únavu dělíme
na dva stupně, přetížení a schvácení (Hlošek, 2003). Při přetížení dochází k bolesti
hlavy, zrychlování dechu, poklesu krevního tlaku, zblednutí, snížení vnímavosti atd.
Schvácení se projevuje poklesem tlaku, zblednutím, pocením, nevolností, změnami
svalového napětí (ochablost, křeče, záškuby), narušení racionality myšlení atd.
Chronická patologická únava bývá označována jako přepracování či přetrénování
(Paulík, 2010).
K negativním důsledkům dlouhodobého rozporu mezi kladenými nároky a adaptabilitou
jedince zejména v emocionální rovině patří exhaustivní syndrom burnout (exhausce =
vyčerpání). K faktorům zvyšujícím riziko ohrožení tímto syndromem burnout se řadí
přítomnost nerealistických představ, očekávání a ideálů, silné emocionální angažování
nebo nedostatek sociální opory (Paulík, 2010). Dále také nerealistické nároky jedince a
stanovování si nedosažitelných cílů (Nešpor, 1998).
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2.4 Zvládání stresu
Dle Nešpora (1998) je možné důsledkům nadměrného stresu předcházet. Možnosti
zvládání stresu dle Nešpora:
 praktikování relaxačních technik,
 přiměřený intenzívní tělesný pohyb,
 pravidelné zájmy a záliby,
 schopnost projevit emoce a humor,
 uspořádání stresových faktorů na pracovišti (prevence stresu, rekreační akce).
Schopnost projevit emoce a humor zvyšují odolnost vůči stresu (Nešpor, 1998; Paulík,
2010). Dle Paulíka (2010) je humor v souvislosti se zvládáním zátěže ve prospěch
řešení osobních problémů lidí různé závažnosti vzpomínán stále častěji. Humor v sobě
spojuje prvky komické i tragické a je významným zdrojem pozitivních emocí. Mimo
jiné pomáhají pozitivní emoce dle slov Paulíka rozšiřovat pohled na svět a zpracovávat
události, a z nich plynoucích podněty pro uvažování. V tomto smyslu se humor využívá
např. v pozitivní psychoterapii a psychologickém poradenství (Paulík, 2010).
Dále jsou podstatné další faktory jako smysluplnost a zaujetí pro práci. Důvěra ve
vlastní schopnosti. Schopnost přijímat překážky a problémy jako výzvu, jako příležitost
prokázat své schopnosti, dovednosti a znalosti. Také umět zvládat negativní emoce jako
hněv, strach nebo úzkost (Nešpor, 1998).
2.4.1 Zvládání vlastních negativních emocí
Negativní emoce se objevují zcela přirozeně např. v důsledku stresu, únavy, frustrace,
mezilidských konfliktů apod. Důležitou zásadou je rozhodně se nesnažit o jakékoli
závažné rozhodnutí, dokud rozrušení nepoleví (Stuchlíková, 2007). V emocionální
rovině je podstatné se zaměřit na signály nežádoucích reakcí na stres ještě předtím, než
se rozvinuly (Paulík, 2010).
2.4.1.1 Emoční gramotnost
“Emoční gramotnost je chápana jako soubor základních vědomostí o emocích a
dovedností emoce rozpoznávat, regulovat a využívat ke svému prospěchu”
(Stuchlíková, 123, 2007). Emoční gramotnost tvoří základ emocionální odolnosti, která
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jedinci umožňuje zvládat zátěž a dosahovat osobní integrity. Ke klíčovým složkám
emoční gramotnosti patří:
 emocionální sebeuvědomování (včetně chápání příčin emocí a schopnosti
diferenciace mezi nimi),
 komunikace emocionálních obsahů a empatie,
 osobní rozhodování, usměrňování sociálních vztahů (včetně dovednosti
analyzovat a řešit problémy, budovat vztah a spolupracovat (Stuchlíková, 2007).
2.4.1.2 Zvládání strachu
Autoři zabývající se možnostmi jak se vyrovnat se strachem nabízejí různé alternativy.
Psychologické prostředky ke zvládnutí strachu jsou mnohdy obecné prostředky
doporučené k vyrovnávání se s jinými stresovými situacemi. Využívají se například:
 racionální rozbor příčin strachu (jde v podstatě o jasné určení stanovisek čeho a
proč se jedinec obává a zhodnocení reálnosti těchto hrozeb),
 verbalizace čili slovní popis (popis současné situace a jejího požadovaného
cílového stavu),
 zpracování obávané situace (nejprve v představách, potom realizace představ
reálné situace),
 relaxace (jde o pasivní přístup a nácvik, kdy při využití celkového svalového
uvolnění úzkost a strach nepůsobí tak velkou intenzitou, jako při svalové tenzi),
(Paulík, 2010).
2.4.2 Relaxace
Jednou z možností řešení stresové situace je relaxace (Paulík, 2010). Slovo relaxace
pochází z latiny (relaxare) a znamená uvolnit (Khalsa, 2003). Podstata relaxace spočívá
v plné koncentraci pozornosti na určitou věc (Paulík, 2010). Nešpor (1998) uvádí jako
obvyklé postupy uvědomování si těla a jeho uvolňování, uvědomování si dechu a
vhodné relaxační fantazie. Při praxi relaxace je podstatné postupně a uvědoměle
rozpustit nahromaděné svalové napětí a vnitřní tíseň (Khalsa, 2003). Relaxace jde ruku
v ruce s meditací. Mysl oproštěná od všech starostí povznáší meditaci a naopak
meditace učí, jak dojít k uvolnění. Člověku nezbývá než utišit myšlenky a soustředit se
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chvíli pouze na svou vlastní bytost. Tyto úzce propojené metody jsou takovým
pojítkem, jak dojít k sobě samým (Lewis, 2000).
2.4.2.1 Relaxace v jógové praxi
Úplná relaxace většinou v józe uzavírá každou cvičební sestavu. Správná praxe jógy
zachovává přirozený sled začínající cvičením, pokračující relaxací a končící meditací.
Tím praktikanti docílí dokonalé energetické rovnováhy všech složek bytosti. Zdánlivě
pasivní relaxace je po jógové sestavě rozhodně aktivní procedurou. Během naprostého
uvolnění se řada biochemických a energetických změn sérií cviků vstřebává do
psychiky a organismu. Je nesmírně důležité dát změnám volný průběh, což vyžaduje
odpovídající časový prostor (Khalsa, 2003).
Během relaxace se tělo zotavuje a obnovují se vyčerpané zásoby energie. Relaxační
metody nejsou čistě alternativní techniky, ale používají se i v lékařství. Chceme-li mít
užitek ze cvičení, musíme k nim přistupovat co nejsvědomitěji, snažit se pochopit jejich
cíl, uvědomit si jejich ducha a vnímat jejich účinek na celou bytost tvrdí Nešpor (1998).
Khlasa (2003) uvádí, že úplná relaxace dává niterní zážitek klidu a míru, jenž se pak
přirozeně přenáší do běžného života. Během relaxace skrze výhradní zaměření na
tělesné funkce a pocity dochází k tělesnému a duševnímu uvolnění, doprovázené pocity
vnitřního klidu, uvolnění, vyrovnanosti a pohody (Paulík, 2010). Relaxační techniky
pomáhají tvořivosti, sebeovládání i dobrému životnímu pocitu. Poskytují mysli a tělu
nezbytnou dávku hojivé regenerace a napomáhají přerušit stresový cyklus (Nešpor,
1998). Stav psychické relaxace se navozuje také nepřímo. K tomu účelu se využívá
záměrně navozená svalová relaxace (pocit tíže, vláčnosti) nebo pocit tepla v částech
těla. K nejznámějším relaxačním technikám patří Schultzův autogenní trénink a
progresivní relaxace podle Jacobsona (Paulík, 2010). Relaxačních technik existuje celá
řada. Velké množství relaxačních a meditačních technik nabízí i jóga nebo buddhistická
tradice (Nešpor, 1998).
2.4.2.2 Šavásána
Šavásána se považuje za relaxační cvičení. Překládá se někdy jako „relaxační pozice“
(Nešpor, 1998) nebo také poloha mrtvoly. Poloha mrtvoly je takto nazývána proto, že
poskytuje příležitost „dočasnou smrt“ jako přípravu cesty k novému vědomí (Khalsa,
2003). Jestliže je tedy šavásána dokonale zvládnuta, tělo je naprosto pasivní a bezvládné
(Nešpor, 1998).
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Zdroj: Vlastní fotodokumentace
Obrázek 6: Šavásána – poloha mrtvoly

Postup cvičení šavásány
Délka praktikování: Od asi 2 do 20 minut
Výchozí poloha: Leh na zádech
Instrukce: Nohy jsou mírně od sebe, ruce podél těla dlaněmi vzhůru. Oči jsou zavřené a
zavřené zůstávají během celého cvičení. Nejprve je potřeba se uvelebit, pak již zůstává
vaše tělo ležet zcela nehybně. Uvědomte si, kde se tělo dotýká podložky. Jsou to paty,
lýtka, stehna, hýždě, záda, temeno hlavy. Uvědomte si všechna tato místa současně.
Vnímejte pocity příjemné tíže, přicházející z různých částí těla. Tělo se stává příjemně
těžké. Uvědomte si dotyk pravé nohy a podložky, dotyk pravé ruky, levé ruky, vašich
lopatek. Nechte vše uvolnit. Uvolněte oblast bederní. S nádechem uvolněte břicho, s
výdechem hrudník. Nechte uvolnit šíji i krk včetně hlasivek. Uvolněte čelist, svaly kolem
úst i kolem očí, čelo. Uvolněte vědomě znovu celé tělo a vnímejte pocit příjemné tíže ve
všech jeho částech. Poté přeneste pozornost k dechu, uvědomte si dotyk vdechovaného a
vydechovaného vzduchu v nose. Nechávejte dech přirozeně plynout. Začněte s
počítáním: nádech 1, výdech 1, nádech 2, výdech 2, tak si dech lépe uvědomíte.
Zůstanete bdělí, pozorní a uvolnění. Myšlenky nesouvisející se cvičením nechte
přicházet a odcházet, klidně a laskavě, přitom pokračujte v uvědomování si dechu
(Khalsa, 2003). Na závěr cvičení se zhluboka nadechněte, protáhnete se jako při
probuzení z osvěžujícího spánku a otevřete oči. Relaxace končí (Nešpor, 1998).
2.4.3 Koncentrace na dech
Ideálním předmět koncentrace je dle Lewise (2000) dech, jelikož je každému vždy
snadno k dispozici. Dýchání je nedílnou součástí řady fyzických cvičení a relaxačních
technik (Paulík, 2010). Vědomé dýchání pomáhá relaxovat a obnovuje harmonickou
rovnováhu mezi tělem, myslí a emocemi. Taoisté věří, že tato rovnováha je podmínkou
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dobrého zdraví a pohody tvrdí Lewis (2000). Prostřednictvím koncentrace na dech jsou
ostatní myšlenky drženy mimo mysl (Khlasa, 2003). Jak koncentrace sílí, začne
převažovat pocit uvolnění. Dech se pomalu mění, začíná být jemný, pravidelný, lehký a
mělký. Dechu je při cvičení věnována veškerá pozornost. Člověk fixuje svou pozornost
na dech tak dlouho, jak je to jen možné. Udržování tohoto uvědomění tak dlouho, jak je
to jen možné, je správná koncentrace (Lewis, 2000).
2.4.3.1 Následování dechu
Prvním krokem cvičení správného dýchání je naučit se vnímat pohyb dechu, aniž by byl
jakkoliv měněn. Toto následování dechu poskytuje pevný základ vnitřního vnímání,
jenž je nutné k tomu, aby si praktikující uvědomovali mechanismy, které se účastní
procesu dýchání.
Způsob dýchání je úzce spojen s představami. Změnit jej není jen otázkou vhodných
technik, je to především otázka smyslové převýchovy. Je potřeba se naučit uvědomit
sám sebe z naprosto nového hlediska. Pokusit se osvobodit dech od nevědomí a
omezení představ. Sebeléčení začíná tím, že si jedinec uvědomí a přijme to, co je.
Přijme své psychosomatické struktury a způsoby, jakými myšlenky, emoce a pocity
ovlivňují jeho fyziologii a psychologii (Lewis, 2000).
Nácvik následování dechu
Délka praktikování: Přibližně 5 minut
Výchozí poloha: Šavásána – poloha mrtvoly (obr. 6).
Instrukce ke cvičení: Paže spočívají mírně rozpažené volně podél těla. Dlaně směrem
vzhůru. Nohy jsou mírně roznoženy. Zavřete oči. Povolte rty, jazyk, čelisti a obličejové
svaly. Povolte svalstvo končetin a trupu. Navoďte v těle pocit, jako by se propadala do
země. Následujte svůj dech. Pozornost zaměřte pouze na vaše nadechování a
vydechování, aniž se jej snažíte jakkoliv měnit. Při dýchání vzniká zřetelně slyšitelný
zvuk. S každým vaším dalším nádechem vnímejte, jak přijímáte spolu se vzduchem i
pránu, kosmickou energii. Soustřeďte se pouze na sebe, lépe si tak uvědomíte spojení s
vlastní bytostí (Khalsa, 2003).
2.4.4 Režim práce a odpočinku
Nedostatečný odpočinek vede mimo jiné k prohlubování únavy a hrozbě vyčerpání
(Paulík, 2010). Nešpor (1998) doporučuje vést jasnou hranici mezi profesním a
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soukromým životem. Zvýšené nároky zaměstnání mají negativní dopad na rodinný život
a naopak. Problémy nebo konflikty v rodinném prostředí způsobují další stres, který je
poté převeden zpět na pracoviště (Alexopoulos et al., 2014). Při práci je vhodné
respektovat biorytmy, doporučuje Paulík (2010). Podle něho se během dne střídají fáze
výkonnostního optima s fázemi relativního poklesu výkonnosti. Tyto fáze samozřejmě
ovlivňují individuální rozdíly. Životní rytmus dle slov Paulíka souvisí do značné míry s
věkem a životním stylem. Odolnost proti stresu zvyšují i zájmy a záliby nesouvisející se
zaměstnáním a umožňující regeneraci sil (Nešpor, 1998). Efektivní a nutnou formou
pasivního odpočinku je spánek (Paulík, 2010). Ve spánku dochází k relativnímu
omezení psychické a fyzické aktivity, což umožňuje odpočinek a důležitou regeneraci.
Pokud u něho dochází k poruchám, znepříjemňuje jedinci život a negativně ovlivňuje
jeho odolnost vůči zátěži. Spánek patří k přirozeným jevům s biologicky ochranou
funkcí, uvádí Paulík (2010).
2.4.5 Tělesná cvičení
Tělesná cvičení je považováno za zdravotně protektivní faktor zejména u
kardiovaskulárních nemocí uvádí Paulík (2010). Dle něho pohybová aktivita a fyzická
kondice může snížit reaktivitu na nejrůznější stresory a kompenzovat některé negativní
vlivy na zdraví. Intenzívní tělesný pohyb nebo práce také snižují úzkosti i deprese a
mohou pomoci člověku se přeladit. Užitečnost tělesného pohybu nespočívá pouze v
účinku na tělesné zdraví (Nešpor, 1998). Kromě přímého vlivu na reakci organismu
působí pohyb nepřímo prostřednictvím odreagování od negativních myšlenek a témat.
Pravidelnost cvičení pomáhá utvářet pocit řádu v životě člověka, popisuje Paulík
(2010). Dle jeho slov tělesná cvičení zlepšují kondici, mají kompenzační vliv na
rizikové faktory zdraví, jako např. obezita, zvýšený krevní tlak, kouření, a omezuje
jejich negativní zdravotní efekty. Vyvážená sportovní aktivita tělo posiluje psychicky i
fyzicky. Optimální množství fyzické zátěže spolu s následnou regenerací posílí tělo jako
celek (Brazier, 2014).
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3 CÍLE PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY
3.1 Cíle práce
Cílem teoretické části této diplomové práce je předložit teoretické podklady jógových
dechových a relaxačních cvičení a představit tato cvičení jako možné metody snížení
vnímání afektivních stavů.
Cílem praktické části je zkoumat a zhodnotit vliv jógových dechových a relaxačních
cvičení – plného jógového dechu a nádí šódhana pránájámy na vnímání afektivních
stavů v dimenzích hněv, únava, deprese, zmatek a úzkost u skupiny žen pravidelně
cvičících powerjógu po dobu intervence deseti týdnů, a dále vliv této intervence na
změnu dechové amplitudy.

3.2 Úkoly práce
 Studium a analýza dostupné odborné literatury české i zahraniční
 Zvolit vhodnou metodiku výzkumu a techniku sběru dat
 Výběr skupiny žen, které se zúčastní výzkumu
 Stanovit cíl práce a hypotézy
 Provést vstupní a výstupní diagnózu aktuálního psychického stavu skupiny žen
 Nácvik a výcvik dechových cvičení u výzkumného souboru
 Zpracovat a vyhodnotit získaná a naměřená data
 Interpretovat a vyhodnotit výsledky práce

3.3 Hypotézy práce
Vzhledem ke zjištěným poznatkům o účincích jógových dechových a relaxačních
cvičení byly stanoveny následující hypotézy.
1. hypotéza: Předpokládám, že vlivem jógových dechových a relaxačních cvičení dojde
u skupiny žen ke snížení vnímání afektivních stavů v dimenzích hněv, únava, deprese,
zmatek a úzkost.
2. hypotéza: Předpokládám, že vlivem jógových dechových cvičení dojde u skupiny žen
po absolvování 10týdenního intervenčního programu ke zvětšení dechové amplitudy.
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3.4 Výzkumné otázky
Pro výzkumná šetření byly stanoveny následující výzkumné otázky.
1. Jaké bylo subjektivní vnímání efektu cvičení probandkami?
2. Lze na základě výzkumného šetření doporučit cvičení plného jógového dechu a nádí
šódhana pránájámy pro širší využití v tělovýchovné praxi?

41

4 METODIKA
4.1 Metody výzkumu
Jedná se o smíšený výzkum, jelikož kombinuje oba přístupy – kvantitativní a
kvalitativní. Cílem kvantitativního výzkumu je získání objektivního důkazu. V případě
naší studie se jednalo o zhodnocení vnímání afektivních stavů dotazníkem POMS a
měření dechové amplitudy. Cílem kvalitativního výzkumu je porozumění chování lidí v
přirozeném prostředí. V našem sledování jsme použily metodu participačního
pozorování. Cílem smíšeného výzkumu je eliminovat slabé a využívat silné stránky
obou těchto výzkumných strategií (Hlaďo, 2011). Výběr účastníků výzkumu byl
nerandomizovaný.

Metodou

výzkumu

byl

kvaziexperiment.

“Tzv.

přirozený

experiment, při němž se výzkumná činnost provádí v běžném pedagogickém prostředí,
v přirozených podmínkách výchovy a vzdělávání” (Hlaďo, 48, 2011).

4.2 Charakteristika výzkumného souboru
Vybranou skupinu výzkumného souboru tvořilo 8 žen ve věku 23 až 47 let, průměrný
věk 37,6. Profesní složení bylo pestré a zahrnovalo zdravotní sestru, OSVČ (čalounické
práce), ekonomku, úřednici, studentku, ženu v domácnosti, ženu na mateřské dovolené
a asistentku pedagoga. Všechny probandky navštěvují lekci powerjógy pravidelně, vždy
jednou týdně. S některými metodami, praktikovanými při intervenci (šavásána a plný
jógový dech) se již probandky v minulosti setkaly, ostatní metody (střídavý dech a
následování dechu) většina žen výzkumného souboru nikdy předtím necvičila. Výzkum
byl pro tyto ženy zcela dobrovolný. Všechny ženy výzkumného souboru dodržovaly
podmínky výzkumu po celou dobu intervence. Všechny účastnice výzkumného souboru
byly ujištěny o zachování jejich anonymity při zpracování a využití naměřených dat.

4.3 Průběh experimentu
Intervence i měření probandek probíhalo v tělocvičně ZŠ v Římově u Českých
Budějovic. Žádost schválila instruktorka lekce powerjógy Ing. Iva Hartlová. O
intervenci a měření byla informována také ředitelka školy ZŠ v Římově. Každá z
probandek potvrdila intervenci i měření podpisem informovaného souhlasu. Data pro
tuto studii byla získána v období září až listopad 2015.
Účastnice výzkumného šetření cvičily powejógu pravidelně jednou týdně. Cvičení
powerjógy se věnovalo všech 8 účastnic déle jak 1 rok. Intervence proběhla od září
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2015 do listopadu 2015, vždy ve čtvrtek večer podle původního rozvrhu celkem 10krát.
Po hodinové lekci powejógy, vedené instruktorkou Ivou Hártlovou, proběhla 15 až 20
minutová relaxace, obsahující jógová dechová a relaxační cvičení – následování dechu,
šavásána, plný jógový dech a nádí šódhana pránájáma. Před zahájením celého
experimentu bylo provedeno vstupní a výstupní vyšetření, tj. měření hrudníku a sběr dat
pomocí dotazníků na pre-test a post-test.

4.4 Metody sběru dat
Ve výzkumné části byly k získání dat použity následující metody zkoumání.
Provedený pre-test a post-test:
 POMS dotazník.
 Pre-test doplněn o anamnestický dotazník.
 Měření hrudníku.
 Post-test doplněn o hodnocení subjektivních efektů celé intervence.
 V průběhu celé studie uplatněno participační pozorování.
4.4.1 POMS Dotazník – k měření afektivních stavů
„Profile of Mood States je metodou, která je používaná k profilování emočních stavů a
nálad, zejména v souvislosti s potřebou monitorovat efekty krátkodobých terapií,
psychotropní

meditace,

spánkové

deprivace,

indukce

emocí

a

podobných

experimentálních zásahů do prožívání zkoumaných osob. Zvláště populární se POMS
stal v oblasti sportovní psychologie“ (Stuchlíková et al., 461, 2005).
K měření byla použita zkrácená česká verze Dotazník k měření afektivních stavů –
Profile of Mood States (Stuchlíková et al., 463, 2005), obsahující 37 různě se prolínající
položky, které patří k 6 základním faktorům (A – „Hněv“, F – „Únava“, D – „Deprese“,
C – „Zmatenost“ a T – „Tenze“ a V – „Vitalita“. Všechny tyto faktory spolu korelují
kladně, až na faktor V – „Vitalita“, který je jim protikladný a koreluje s nimi záporně
(Stuchlíková et al., 2005). Jelikož se tento výzkum zabývá primárně změnou
negativních emočních stavů, byl tento faktor z finálního zpracování výsledků vyloučen.
POMS je považován za rychlou a ekonomickou metodu k zjišťování krátkodobých
přechodných stavů. Zkoumaná osoba hodnotí nabízená adjektiva na pětibodové škále
intenzity od vůbec ne – trochu – středně – značně – velmi značně. Původní verze má
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celkem 65 položek. Podle Stuchlíkové (2005) faktorový model krátké české verze v
důsledku vynechání některých položek netrpí žádnou zásadní ztrátou informace.
U všech verzí POMS je v profilu obsaženo 6 faktorů:
T = Tension – Anxienty (tenze – úzkost). Je charakterizován somatickou tenzí.
Somatická tenze nemusí a může být pozorovatelná (napjatý, neklidný, nervózní).
Adjektiva, která se vztahují k vágním úzkostným stavům (úzkostný, rozrušený) mívají
mírně nižší faktorové zátěže. Užíváme krátké české označení T – „Tenze“.
D = Depression – Dejection (deprese – sklíčenost), reprezentuje stavy s depresivním
zabarvením,

provázené

pocitem

osobní

nedostatečnosti

(smutný,

zbytečný,

malomyslný). Užíváme krátké české označení D – „Deprese“.
A = Anger – Hostility (hněv, nepřátelskost). Tento faktor zachycuje stavy hněvu a
antipatii k ostatním (otrávený, vzteklý/rozhněvaný, rozzlobený, rozzuřený apod.).
Užíváme krátké české označení A – „Hněv“.
V = Vigor – Activity (vitalita – aktivita). Tento faktor je definován adjektivy
popisujícími ráznost, energičnost, do určité míry i nespecifické pozitivní emoce (plný
života, činorodý, veselý apod.). Užíváme krátké české označení V – „Vitalita“.
F = Fatigue – Inertia (únava – netečnost), reprezentuje ochablost, netečnost, malou
energii (opotřebovaný, unavený, vyčerpaný, apod.). Užíváme krátké české označení F –
„Únava“.
C = Confusion – Bewilderment (zmatek – popletenost). Jedná se o faktor, který je
charakterizován zmateností, kognitivní neefektivitou spojenou s neschopností
kontrolovat pozornost (popletenost, neschopnost soustředit se, apod.). Užíváme krátké
české označení C – „Zmatenost“ (Stuchlíková et al., 2005).
POMS dotazník (začátek kurzu) probandky vyplnily před samotným výzkumem a na
začátku lekce powerjógy. POMS zjišťuje, jak se testované osoby cítily v průběhu
daného týdne a bezprostředně před lekcí. Samotnému dotazování předcházely instrukce
pro správné vyplnění položek v dotazníku, a sice:
Dotazník obsahuje řadu slov, která se používají k popisu, jaké mají lidé pocity. Prosím
vyplňte u každé odpovědi příslušné kolečko, které nejlépe vystihuje, co jste pociťoval (a)
v průběhu minulého týdne, včetně dneška. Neexistují zde správné a špatné odpovědi, jde
jen o to, jak přesně každé kolečko vystihne vaše aktuální stanovisko.
44

Získané výpovědi z obou dotazníků POMS byly zpracovány v programové databázi
Excel. Na jejich základě je v Diskuzi formulován jeden ze závěrů výzkumu. Nabízeným
adjektivům na pětibodové škále byla přiřazena formou kódování čísla od 1 – 5.
Následně byly vypracovány vždy dvě datové matice u každé probandky. Tato data byla
zprůměrována a zaznamenána.
Data ve výsledcích této práce představují pro snazší interpretaci dat pouze relativní
hodnoty uvedených afektivních stavů. Úvodní dosažená hodnota všech afektivních
stavů byla vždy nanormována na 100 % a výsledná dosažená hodnota po ukončení
intervence představuje změnu od této úvodní hodnoty. Tato relativní škála umožňuje
přehlednost a srovnatelnost mezi probandy (Štičková, 2015).
4.4.2 Amnestický dotazník
Pre-test dotazníku POMS byl doplněn o amnestický dotazník vlastní konstrukce. Jeho
cílem bylo zjistit o probandkách větší množství informací. Konkrétně věk, druh
zaměstnání a úroveň fyzické aktivity, vykonané přibližně během dne. Dotazník k
nahlédnutí v Příloze č. 4.
4.4.3 Subjektivní hodnocení efektu cvičení – konec kurzu
Post-test dotazníku POMS byl doplněn o dotazník obsahující subjektivní hodnocení
efektu celé intervence, kde pomocí vizuální analogové škály VAS (1 – naprosto
souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – neutrální postoj, 4 – spíše nesouhlasím, 5 –
rozhodně nesouhlasím) probandky hodnotily např., zda cvičení bylo příjemné, pokyny
srozumitelné, metoda vyhovující nebo také zda se v budoucnu ke cvičení tohoto typu
probandky chtějí vrátit. Dotazník k nahlédnutí v Příloze č. 5.
4.4.4 Měření hrudníku
Vyšetření obvodů hrudníku bylo provedeno u všech probandek před začátkem
cvičebního programu (září 2015) a po jeho ukončení (listopad 2015). Měření probíhalo
v klidném postoji s rukama volně podél těla, celkem 3x v maximálním inspiriu a 3x v
maximálním exspiriu. K měření byl použit krejčovský metr s jednotkami v řádu desetin
centimetru. Obvodové měření hrudníku se měří páskovou mírou a hodnoty se udávají v
centimetrech. Měření se provádí kolmo na podélné osy těla.
Byl měřen tzv. xiphosternální obvod. Xiphosternální obvod měříme v úrovni processus
xiphoideus, u žen těsně pod prádlem. V této rovině je méně svalových skupin a
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podkožního tuku, které mohou hodnocení zkreslit. V normální poloze informuje o
rozvoji hrudníku lépe, než obvod hrudníku přes mezosternale. Po stranách hrudníku
prochází metr mezi hrudníkem a pažemi. Obvod hrudníku se měří 3x při maximálním
vdechu (inspiriu) a po maximálním výdechu (expiriu). Rozdíl mezi obvodem při vdechu
a výdechu (amplituda) tvoří pružnost hrudníku a měří se v centimetrech (Haladová et
Nechvátalová, 2003).
Z naměřených hodnot maximálního inspiriu a expiriu byla vypočítána průměrná
hodnota. Výsledný rozdíl těchto obou hodnot byl využit k závěrečnému vyhodnocení.
4.4.5 Participační pozorování
„Pozorování lze definovat jako cílevědomé a plánovité sledování jevu nebo procesu
v jeho přirozených podmínkách. Pozorování výzkumníkovi umožňuje poznat prostředí,
poznat a popsat co se v něm děje, kdo nebo co se dění účastní, v jakém časovém úseku
se vše odehrává apod. Pozorování se řadí mezi nejtěžší metody sběru dat“ (Hlaďo, 46,
2011).
V pedagogickém výzkumu je pozorování nejčastěji zaměřeno na chování osob, činnosti
těchto jedinců a okolností těchto činností.
Při zúčastněném neboli participačním pozorování se pozorovatel na určitou dobu stává
součástí skupiny. Pozoruje skupinu zevnitř, jako její právoplatný člen. Sám se podílí na
aktivitách skupiny. Pohybuje se tedy v prostředí, kde se vyskytují a odehrávají jevy,
které pozoruje. Výhodou zúčastněného pozorování je možnost zapojit se do interakcí ve
skupině a zkoumaný jev lépe pochopit a vyhodnotit. Nevýhodou však může být
skutečnost, že přítomnost výzkumníka do jisté míry narušuje přirozený průběh aktivit
pozorovaných osob či jevů (Hlaďo, 2011).
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4.5 Popis intervence
Dechová cvičení a jógová relaxace
Dechová cvičení společně s relaxací, které probandky praktikovaly během 10týdenní
intervence, byla vedena diplomatkou této práce a vycházela jak ze studia odborné
literatury, tak z vlastní zkušenosti se cvičením. Při konstrukci lekcí intervenčního
programu se vycházelo z následujících cvičení:
 šavásána – zpracováno dle Nešpora (1998),
 následování dechu a plný jógový dech – zpracováno dle Khalsy (2003),
 střídavý dech – nádí šódhana pránájáma – zpracováno dle Maheshwaranandy
(2006).
Jednotlivé metody byly procvičovány postupně pomocí rozvíjejících a pomocných
cvičení s ohledem na potřeby probandek. Průběh a popis uvedených cvičení jsou
detailně vysvětleny v teoretické části této práce. Schéma 20 minutové lekce dechových
cvičení a jógové relaxace na závěru intervence vypadala následovně:
1. Nácvik šavásány (obecné instrukce, navození pocitu uklidnění).
2. Nácvik následování dechu (zaměření pozornosti pouze na nádech a výdech).
3. Nácvik plného jógového dechu (spojení všech tří typů dýchání – brániční, hrudní a
podklíčkové v jednu plynulou vlnu).
4. Nácvik nádí šódhana pránájámy (střídavý dech – střídání pravé a levé nosní dírky při
nádechu a výdechu).
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5 VÝSLEDKY
5.1 Probandka č. 1
- Věk: 34 let
- Pravidelná pohybová aktivita: Ano
- V porovnání s jinými lidmi stejného věku je vaše práce fyzicky: stejně náročná
Dechová amplituda (začátek kurzu): 11 cm (82,6 v max. inspiriu – 71,6 v max. exspiriu)
Dechová amplituda (konec kurzu): 11,6 cm (83,6 v max. inspiriu – 72 v max. exspiriu)

Graf 1: Vliv 10týdenní intervence dechových a relaxačních cvičení na vnímání afektivních
stavů probandky č. 1

Po 10týdenní intervenci
došlo u probandky č. 1
ke snížení vnímání
afektivních stavů
o 29,5 %.

U probandky č. 1 došlo vlivem 10týdenní intervence dechových cvičení ke snížení
vnímání afektivních stavů o 29,5 %. Dechová amplituda se u probandky č. 1 navýšila o
0,6 cm.
K tomuto výbornému efektu přisuzujeme zajisté velmi pozitivní hodnocení probandkou,
která průběh dechových cvičení popsala jako velmi příjemný a pokyny ke cvičení
naprosto srozumitelné. Metoda probandce zcela vyhovovala. Po cvičení se cítila
odpočinutá, plná energie a uvedla také zlepšení nálady. Ke cvičení tohoto typu se dle
jejích slov chce v budoucnu vrátit.

48

5.2 Probandka č. 2
- Věk: 33 let
- Pravidelná pohybová aktivita: Ano
- V porovnání s jinými lidmi stejného věku je vaše práce fyzicky: stejně náročná
Dechová amplituda (začátek kurzu): 8,7cm (83,3 v max. inspiriu – 74,6 v max. exspiriu)
Dechová amplituda (konec kurzu): 11,2 cm (85,2 v max. inspiriu – 74 v max. exspiriu)

Graf 2: Vliv10 týdenní intervence dechových a relaxačních cvičení na vnímání afektivních
stavů probandky č. 2

Po 10týdenní intervenci
došlo u probandky č. 2
ke snížení vnímání
afektivních stavů
o 63,3 %.

K velmi výraznému poklesu vnímání afektivních stavů vlivem intervence dechových a
relaxačních cvičení došlo u probandky č. 2. U této probandky se navíc dechová
amplituda navýšila o 2,5 cm. Probandka hodnotila průběh cvičení také velmi pozitivně.
Pokyny ke cvičení popisovala jako srozumitelné a dechová cvičení jako příjemná.
Metoda probandce vyhovovala. Po cvičení se cítila odpočinutá, plná energie a uvedla
zlepšení nálady. Cvičení tohoto typu praktikuje pravidelně a do budoucna se chystá se
pokračovat.
K významnému efektu dechových cvičení na vnímání afektivních stavů u probadky č. 2
bychom mohli přisoudit její zkušenosti s touto metodou a také jejím pravidelným
praktikováním již před začátkem intervence.
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5.3 Probandka č. 3
- Věk: 47 let
- Pravidelná pohybová aktivita: Ne
- V porovnání s jinými lidmi stejného věku je vaše práce fyzicky: lehčí
Dechová amplituda (začátek kurzu): 6,6 cm (75,6 v max. inspiriu – 69 v max. exspiriu)
Dechová amplituda (konec kurzu): 8,3 cm (77 v max. inspiriu – 68,7 v max. exspiriu)

Graf 3: Vliv 10týdenní intervence dechových a relaxačních cvičení na vnímání afektivních
stavů probandky č. 3

Po 10týdenní intervenci
došlo u probandky č. 3
k nárůstu vnímání
afektivních stavů
o 22,6 %.

U probandky č. 3 došlo vlivem intervence dechových a relaxačních cvičení ke zvýšení
vnímání afektivních stavů. Dechová amplituda se u ale probandky navýšila o 1,7 cm.
Při závěrečném vyhodnocení průběhu cvičení probandka hodnotila cvičení převážně
pozitivně. Probandce se průběh cvičení jevil příjemný a cvičební pokyny jako
srozumitelné. Neutrální postoj však zaujala k otázce – Po cvičení jsem zaznamenala
snížení bolesti v pohybovém systému. Mohli bychom usoudit, že probandka
pravděpodobně pociťovala bolesti v pohybovém systému, které se vlivem cvičení
nepodařily eliminovat. Stejný postoj probandka zaujala v otázce, zda cvičení vylepšilo
její tělesné vnímání. Přesto by se k tomuto typu cvičení v budoucnu vrátila.
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Neuspokojivé výsledky zaznamenávající vnímání afektivních stavů po intervenci
bychom mohli přiřadit k výše uvedeným výpovědím. Vlivů ovlivňujících jedince může
být zcela řada, zvláště v předvánočním období. Probandka se ke svým odpovědím více
nevyjádřila, i když měla možnost.
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5.4 Probandka č. 4
- Věk: 42 let
- Pravidelná pohybová aktivita: Ano
- V porovnání s jinými lidmi stejného věku je vaše práce fyzicky: těžší
Dechová amplituda (začátek kurzu): 1 cm (106 v max. inspiriu – 105 v max. exspiriu)
Dechová amplituda (konec kurzu): 1,4 cm (106,2 max. inspiriu – 104,8 v max. exspiriu)

Graf 4: Vliv 10týdenní intervence dechových a relaxačních cvičení na vnímání afektivních
stavů probandky č. 4

Po 10týdenní intervenci
došlo u probandky č. 4
k nárůstu vnímání
afektivních stavů
o 18,9 %.

U probandky č. 4 došlo vlivem 10týdenní intervence dechových a relaxačních cvičení k
nárůstu vnímání afektivních stavů o 18,9 %. K navýšení dechové amplitudy došlo u
probandky č. 1 o 0,4 cm.
Při závěrečném vyhodnocení průběhu cvičení probandka hodnotila cvičení převážně
neutrálně. Neutrální postoj zaujala v otázkách, ohledně zlepšení nálady a spokojenosti
s metodou zvolenou pro praktikování dechových cvičení. Stejný postoj probandka
zaujala v otázce, zda cvičení vylepšilo její tělesné vnímání. Slovy – spíše souhlasím
(tedy ne zcela) hodnotila otázky ohledně zlepšení nálady a pocitů odpočinutí po cvičení.
Probandka č. 4 také uvedla, že neví, zda by se k tomuto typu cvičení v budoucnu vrátila.
Zdá se, že této typ cvičení nebyl pro tuto probandku zřejmě vyhovující. Probandka č. 4
také uvedla, že kromě lekce powerjógy neprovádí jinou pohybovou aktivitu. Na zvýšení
vnímání afektivních stavů po intervenci mohou mít určitý podíl tyto uvedená fakta.
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5.5 Probandka č. 5
- Věk: 43 let
- Pravidelná pohybová aktivita: Ano
- V porovnání s jinými lidmi stejného věku je vaše práce fyzicky: stejně náročná
Dechová amplituda (začátek kurzu): 2,7 cm (84 v max. inspiriu – 81,3 v max. exspiriu)
Dechová amplituda (konec kurzu): 3,9 cm (85,2 v max. inspiriu – 81,3 v max. exspiriu)

Graf 5: Vliv 10týdenní intervence dechových a relaxačních cvičení na vnímání afektivních
stavů probandky č. 5

Po 10týdenní intervenci
došlo u probandky č. 5
ke snížení vnímání
afektivních stavů
o 5,6 %.

U probandky č. 5 došlo vlivem intervence dechových a relačních cvičení k poklesu
vnímání afektivních stavů o 5,6%. Dechová amplituda se navýšila o 1,2 cm.
Při závěrečném vyhodnocení průběhu cvičení probandka hodnotila cvičení velmi
pozitivně. Cvičební pokyny popisuje jako srozumitelné a dechová cvičení jako velmi
příjemná. Metoda probandce vyhovovala. Po cvičení se cítila odpočinutá, plná energie a
uvedla také zlepšení nálady. I tato probandka se chce k tomuto typu cvičení v budoucnu
vrátit.
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5.6 Probandka č. 6
- Věk: 46 let
- Pravidelná pohybová aktivita: Ne
- V porovnání s jinými lidmi stejného věku je vaše práce fyzicky: těžší
Dechová amplituda (začátek kurzu): 7,3cm (90,3 v max. inspiriu – 83 v max. exspiriu)
Dechová amplituda (konec kurzu): 9,2 cm (91,8 v max. inspiriu – 82,6 v max. exspiriu)

Graf 6: Vliv 10týdenní intervence dechových a relaxačních cvičení na vnímání afektivních
stavů probandky č. 6

Po 10týdenní intervenci
došlo u probandky č. 6
k nárůstu vnímání
afektivních stavů
o 33,5 %.

Také u probandky č. 6 došlo vlivem intervence dechových cvičení k nárůstu vnímání
afektivních stavů. Její dechová amplituda se navýšila o 1,9 cm.
Při závěrečném vyhodnocení probandka průběh cvičení hodnotila jako příjemné.
Cvičební pokyny jako srozumitelné a metoda probandce vyhovovala. Po cvičení se
cítila odpočinutá, plná energie a uvedla zlepšení nálady. Probandka č. 6 hodnotila slovy
– spíše souhlasím (tedy ne zcela) otázky zaměřené na zlepšení tělesného vnímání po
cvičení a snížení pocitů bolesti v pohybovém systému. Uvádí, že s cvičením tohoto typu
do budoucna chce pokračovat.
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5.7 Probandka č. 7
- Věk: 33 let
- Pravidelná pohybová aktivita: Ne
- V porovnání s jinými lidmi stejného věku je vaše práce fyzicky: lehčí
Dechová amplituda (začátek kurzu): 6,6 cm (81,6 v max. inspiriu – 75 max. exspiriu)
Dechová amplituda (konec kurzu): 8 cm (83 v max. inspiriu – 75 v max. exspiriu)

Graf 7: Vliv 10týdenní intervence dechových a relaxačních cvičení na vnímání afektivních
stavů probandky č. 7

Po 10týdenní intervenci
došlo u probandky č. 7
ke snížení vnímání
afektivních stavů
o 48,6 %.

K výbornému efektu vlivem 10týdenní intervence dechových a relaxačních cvičení
došlo u probandky č. 7. U této ženy došlo k výraznému poklesu vnímání afektivních
stavů a dechová amplituda se navýšila o 1,4 cm.
Při závěrečném vyhodnocení průběhu cvičení probandka hodnotila cvičení jako
příjemné a cvičební pokyny jako srozumitelné. Slovy – spíše souhlasím – hodnotila
otázku zaměřenou na vnímání pocitů odpočinutí po cvičení. K této otázce se vyjádřila
se slovy – „dechové cvičení požaduje příliš bdělé pozornosti“. K pozoruhodným
výsledkům můžeme také přisoudit znatelnou snahu probandky, vzhledem k jejímu
vyjádření. Dále probandka uvádí zlepšení nálady po cvičení. Ke cvičení tohoto typu se
chystá v budoucnu vrátit.
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5.8 Probandka č. 8
- Věk: 23 let
- Pravidelná pohybová aktivita: Ne
- V porovnání s jinými lidmi stejného věku je vaše práce fyzicky: stejně náročná
Dechová amplituda (začátek kurzu): 4 cm (97 v max. inspiriu – 93 v max. exspiriu)
Dechová amplituda (konec kurzu): 4,7 cm (97 v max. inspiriu – 92,3 v max. exspiriu)

Graf 8: Vliv 10týdenní intervence dechových a relaxačních cvičení na vnímání afektivních
stavů probandky č. 8

Po 10týdenní intervenci
došlo u probandky č. 8
ke snížení vnímání
afektivních stavů
o 20,6 %.

Také u probandky č. 8 došlo vlivem 10týdenní intervence dechových a relaxačních
cvičení ke snížení vnímání afektivních stavů. Dechová amplituda se u této probandky
navýšila o 0,3 cm.
K tomuto efektu přisuzujeme také velmi pozitivní hodnocení probandkou. Průběh
dechových cvičení popisuje jako velmi příjemný a cvičební pokyny naprosto
srozumitelné. Metoda probandce vyhovovala. Její tělesné vnímání (sebeuvědomování)
se zlepšilo. Poznamenala, že se lépe soustředí během dne a kvalitněji spí. Po cvičení se
probandka č. 8 cítila odpočinutá a plná energie. Uvádí také zlepšení nálady. Ke cvičení
tohoto typu se dle jejích slov chce v budoucnu vrátit.
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5.9 Shrnutí výsledků
Po 10týdenní intervenci dechových a relaxačních cvičení došlo u 5 z 8 probandek ke
snížení vnímání afektivních stavů.
K největšímu snížení došlo u probandky č. 2 (o 63,3 %). U dalších probandek došlo ke
snížení vnímání afektivních stavů o 48,6 % (probandka č. 7), 29,5 % (probandka č. 1),
20,6 % (probandka č. 8) a 5,6 % (probandka č. 5). Ke zvýšení vnímání emočních stavů
došlo u probandek č. 3 (22,6 %), č. 4 (18,9 %) a č. 6 (33,5 %). Na zvýšení vnímání
afektivních stavů mohou mít určitý podíl kromě mnoha jiných uvedená fakta.
Dvě z uvedených probadek uvádí, že v porovnání s jinými lidmi stejného věku jsou
jejich práce fyzicky těžší. U probandek č. 3 a 6 jsme na základě jejich výpovědí zjistili,
že nevykonávají kromě pravidelné lekce powerjógy jinou pohybovou aktivitu.

Graf 9: Procentuální změna na vnímání afektivních stavů u jednotlivých probandek
vlivem 10týdenní intervence dechových a relaxačních cvičení
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Po 10týdenní intervenci dechových a relaxačních cvičení došlo u všech 8 probandek
k navýšení dechové amplitudy.
K nejlepším výsledků dospěla probandka č. 2, která má s dechovými metodami
zkušenosti a pravidelně je praktikuje. U této probandky se dechová amplituda po
intervenci navýšila o 2,5 cm.
U probandky č. 6 došlo k navýšení o 1,9 cm, u probandky č. 3 o 1,7 cm, u probandky č.
7 o 1,4 cm, u probandky č. 5 o 1,2 cm, u probandky č. 1 o 0,6 cm, u probandky č. 4 o
0,4 cm a u probandky č. 8 o 0,3 cm.

Graf 10: Změna dechové amplitudy u jednotlivých probandek vlivem 10týdenní
intervence dechových a relaxačních cvičení
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6 DISKUZE
Cílem této práce bylo zhodnotit vliv jógových dechových a relaxačních cvičení –
plného jógového dechu a nádí šódhana pránájámy na vnímání afektivních stavů u
skupiny žen po dobu intervence deseti týdnů. Dalším cílem bylo zhodnocení vlivu této
intervence na rozvíjení hrudníku.
Byla stanovena hypotéza č. 1, která předpokládala, že vlivem jógových dechových a
relaxačních cvičení dojde u skupiny žen ke snížení vnímání afektivních stavů v
dimenzích hněv, únava, deprese, zmatek a úzkost. Na základě odborné literatury
dochází během relaxovaného stavu k uvolnění a uklidnění mysli (Paulík, 2010).
Brániční dýchání a progresivní svalová relaxace snižují stres a se stresem související
příznaky, jako je bolest krku a ramen (Alexopoulos et al., 2014). Také dle
Martarelletiho et al. (2004) brániční dýchání snižuje oxidační stres prostřednictvím
zvýšení produkce melatoninu. Navíc dle Nešpora (1998) relaxační techniky pomáhají
tvořivosti, sebeovládání i dobrému životnímu pocitu. Lze předpokládat, že vlivem
pravidelným praktikováním dechových technik snižujících stres, dojde také ke snížení
vnímání afektivních stavů u praktikujících jedinců.
Výsledky praktické části této práce ukazují, že po 10týdenní intervenci dechových a
relaxačních cvičení došlo u 5 z 8 probandek ke snížení vnímání afektivních stavů. U 4
probandek došlo k výraznému snížení vnímání afektivních stavů. Výsledná změna u
těchto zmiňovaných činila více než 20 %. Z těchto důvodů lze potvrdit hypotézu č. 1.
Potvrdil se tak zmírňující vliv dechových a relaxačních cvičení na emoční vnímání
jedince. Dle Khlasy (2003) kontrolovaný dech obnovuje klid, sebedůvěru a sílu. Pomocí
různých dechových technik lze ovlivňovat tělo i mysl (Mahheshwarananda, 2006).
Khalsa (2003) popisuje, že tělesné reakce lze zmírnit zvědomením dýchání, které mysli
a tělu pomůže přerušit stresový cyklus.
Výsledky potvrzující hypotézu č. 1 nejsou zcela jednoznačné, jelikož u probandek č. 3,
4 a 6 došlo k nárůstu vnímání afektivních stavů. Navíc jsou výsledné hodnoty poměrně
vysoké. U probandky č. 3 nárůst o 22,6 %, u probandky č. 4 (o 18,9 %) a u probandky
č. 6 (o 33,5 %). Výsledky, zaznamenávající nárůst vnímání afektivních stavů po
intervenci mohou být ovlivněny následujícími výpověďmi. Probandka č. 3 zaujala
neutrální postoj k otázce – Po cvičení jsem zaznamenala snížení bolesti v pohybovém
systému. Stejný postoj probandka zaujala v otázce, zda cvičení vylepšilo její tělesné
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vnímání a stejně reagovala i probandka č. 4, která navíc uvedla, že neví, zda by se k
tomuto typu cvičení v budoucnu vrátila. Zdá se, že tento typ cvičení nebyl pro tuto
probandku zřejmě vyhovující. Relaxace se nehodí pro lidi, kteří nejsou ochotni
pravidelně cvičit nebo nemají na své léčbě velký zájem, uvádí Nešpor (1998). U
probandek č. 3 a 6 jsme na základě jejich výpovědí zjistili, že nevykonávají kromě
pravidelné lekce powerjógy jinou pohybovou aktivitu. Teorie naznačuje, že pohybové
aktivity mohou pomoci v odolnosti vůči stresu. Dle Paulíka (2010) pohybová aktivita a
fyzická kondice může snížit reaktivitu na nejrůznější stresory a kompenzovat některé
negativní vlivy na zdraví. Také Nešpor (1998) uvádí, že užitečnost tělesného pohybu
nespočívá pouze v účinku na tělesné zdraví. Přiměřený intenzivní tělesný pohyb nebo
práce snižují úzkosti i deprese a mohou pomoci člověku se přeladit (Nešpor, 1998).
Vlivů, působící na vnímání jedince může být celá řada. Na zvýšení vnímání afektivních
stavů může mít určitý podíl také to, že konec intervence probíhala v předvánočním
období (poslední lekce 5. a 12. 11. 2015). V tomto období navíc na jedince mohou
dolehnout různé obavy či úzkosti spojené s koncem roku či vánočními svátky. Jistý vliv
bychom mohli také přisoudit ročnímu období. Zejména v zimních měsících, vlivem
kratších dnů a zvýšeným hladinám melatoninu je spolu s nedostatkem serotoninu
přisuzován vznik sezónních depresí (Strunecká, 2015). Výše uvedená vysvětlení mohou
být pouze možnými příčinami, proč došlo u probandek č. 3, 4 a 6 k nárůstu vnímání
afektivních stavů. Nemůžeme jednoznačně určit, co bylo přesně důvodem nárůstu
vnímání afektivních stavů. Pro jistější tvrzení by bylo potřeba mnohem většího
výzkumného vzorku probandů.
Hypotéza č. 2 předpokládala, že vlivem jógových dechových cvičení dojde u skupiny
žen po absolvování intervenční programu ke zvětšení dechové amplitudy. Respirační
amplituda závisí na pružnosti hrudníku a na práci dechového svalstva, tvrdí Machová
(2002). Výsledky měření dechové amplitudy před a po intervenci zcela jednoznačně
potvrdily hypotézu č. 2. Po 10týdenní intervenci dechových cvičení došlo u všech 8
probandek k navýšení dechové amplitudy v úrovni processus xiphoideus v průměru o
1,25 cm. K nejlepšímu výsledku dospěla probandka č. 2, která má s dechovými
metodami zkušenosti a pravidelně je praktikuje. U této probandky se dechová amplituda
po intervenci dechových cvičení navýšila o 2,5 cm. K nejnižšímu navýšení (o 0,3 cm)
došlo u probandky č. 8.
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Vysvětlením dosažených výsledků je pravděpodobně pravidelný trénink (1 x týdně)
dechových svalů. Zvětšování hrudníku při vdechu umožňují dýchací svaly. Obvod
hrudníku je tím větší, čím zdatnější jsou tyto svaly (Machová, 2002). Úspěšnost
výsledků bychom mohli také přiřadit k vhodně zvoleným dechovým cvičením, která
podporují rozvíjení hrudníku při dýchání. Během intervence byla praktikována a
rozvíjena následující jógová dechová cvičení – následování dechu, tři způsoby dýchání
(břišní, hrudní a podklíčkové), plný jógový dech a střídavý dech – nádí šódhana
pránájáma. Dle Maheshwaranandy (2000) je podstatné vnímat a rozvíjet všechny tři
způsoby dýchání – břišní, hrudní a podklíčkové. Již po prvních kolech tohoto
dechového cvičení se objem dechu zvýší (Maheshwarananda, 2000).
Pozitivní vliv na dechové funkce má zajisté i samotná relaxace. Dle Rahe et al. (2002)
většina, ne-li všechny relaxační postupy vyžadují brániční dýchání, což je akt dýchání
hluboko do plic a břišní oblasti, pomocí aktivního zapojování bránice. Můžeme proto
předpokládat, že se relaxační postupy, vyžadující brániční dýchání na zlepšování
dechových funkcí také nepřímo podílejí.
Pro výzkumné šetření byly stanoveny následující výzkumné otázky, které byly
zodpovězeny následně: Jaké bylo subjektivní vnímání efektu cvičení probandkami?
Plný jógový dech byl pro ženy ze začátku intervence obtížný, zejména sladění všech tří
způsobů dýchání – břišní, hrudní a podklíčkové. Proto byly jednotlivé metody
procvičovány postupně, podle potřeb praktikantek pomocí rozvíjejících a pomocných
cvičení. Nácvik střídavého dechu – nádí šódhana pránájámy byl pro 7 z 8 žen zcela
novým cvičením, se kterým se nikdy předtím nesetkaly. Hodnotily jej jako zajímavé a
vhodné cvičení, které navozuje uklidnění. Ženy hodnotily relaxaci v závěru jejich
pravidelné lekce powerjógy jako příjemnou a osvěžující. Lze na základě výzkumného
šetření doporučit cvičení plného jógového dechu a nádí šódhana pránájámy pro širší
využití v tělovýchovné praxi? Pro širší využití v tělovýchovné praxi lze tyto dechové
metody zcela jednoznačně doporučit. Prokazatelný vliv dechových cvičení na rozvíjení
hrudníku ukazují výsledné naměřené hodnoty všech probandek. Pozitiva této studie
shledáváme v tom, že se skupina žen zkoumaného souboru seznámila s jógovými
dechovými metodami, které si v průběhu intervence osvojila natolik, že je mohou nyní
praktikovat kdykoli a využívat tak jejich pozitivních účinků. 7 z 8 žen by se ke cvičení
tohoto typu v budoucnu zase vrátily. Dalším velkým přínosem je, že cvičení střídavého
dechu nádí šódhana pránájáma nyní instruktorka powerjógy zařadila vždy na začátek
61

její pravidelné lekce powerjógy. Jógové dechové či relaxační cvičení nemusí být
zaručeně vhodnou metodou pro každého jedince. Jisté riziko tedy může být
nespokojenost s těmito metodami.
Za určité omezení výzkumu lze považovat, že lekce byly vedené tělovýchovným
specialistou a nikoli akreditovaným lektorem jógy, a také nízký počet probandek.
Zajímavým vylepšením by bylo zařazení kontrolní skupiny do výzkumu či pravidelnější
praktikování uvedených metod.
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7 ZÁVĚR
Cílem této diplomové práce je předložit teoretické podklady jógových dechových a
relaxačních cvičení a představit tato cvičení jako možné metody snížení vnímání
afektivních stavů. Podařilo se shromáždit dostatek literatury a studií, které pojednávají o
fyziologických principech stresu, jeho důsledcích i možnostech zvládání. Shromáždili
jsme dostatek informací o významu a praktikování dechových cvičení, jógové relaxace
a zejména jejich pozitivních účincích.
Cílem praktické části bylo zhodnotit vliv jógových dechových a relaxačních cvičení na
vnímání afektivních stavů v dimenzích hněv, únava, deprese, zmatek a úzkost u skupiny
žen pravidelně cvičících powerjógu po dobu intervence deseti týdnů, a dále vliv této
intervence na změnu dechové amplitudy. Tyto cíle považujeme za splněné, jelikož se
podařilo odpovědět na obě hypotézy této diplomové práce. Výsledky potvrzují hypotézu
č. 1. Po 10týdenní intervenci jógových dechových a relaxačních cvičení došlo u 5 z 8
probandek ke snížení vnímání afektivních stavů. K výraznému snížení vnímání
afektivních stavů, o více než 20 %, došlo u 4 probandek. Uvedené výsledky nejsou
zcela jednoznačné, jelikož u 3 probandek došlo k nárůstu vnímání afektivních stavů.
Některé z možných vlivů jsou nedostatečná pohybová aktivita či období průběhu
intervence.
Naopak hypotézu č. 2 výsledky měření jednoznačně potvrdily. Potvrdilo se, že po
10týdenní intervenci jógových dechových cvičení dojde k navýšení dechové amplitudy.
K navýšení došlo u všech 8 probandek.
Výsledky této studie tedy potvrzují vliv jógových dechových a relaxačních cvičení na
vnímání afektivních stavů a také vliv těchto metod na zvětšení dechové amplitudy.
Velkým přínosem této diplomové práce je, že jógová dechová cvičení praktikovaná
během intervence, konkrétně cvičení střídavého dechu nádí šódhana pránájámy nyní
instruktorka powerjógy zařadila vždy na začátek její pravidelné lekce powerjógy.
Potvrdila se tak atraktivnost tohoto typu cvičení a zachoval a rozšířil jeho odkaz.
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Příloha č. 1: Vyjádření etické komise UK FTVS

Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu

Informovaný souhlas

Dobrý den,
jmenuji se Pavla Vašková a studuji obor TV a sport na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze.
Chtěla bych Vám představit svoji diplomovou práci s názvem Vliv dechových a relaxačních
cvičení na vnímání stresu u žen pravidelně cvičících powerjogu. Společně s Vaší spoluprací
budeme sledovat vliv dechových cvičení na vnímání emocí, pomocí vstupních a výstupních
dotazníků. Výzkum bude zahájen v září 2015 a potrvá do listopadu 2015. Cvičení potrvá cca
15 - 20 minut, vždy po hodině powerjogy. A bude probíhat každý další týden celkem 10 krát.
Během dechových cvičení může dojít k nepříjemným pocitům, proto můžete cvičení kdykoliv
přerušit. V průběhu výzkumu můžete kdykoli odstoupit bez udání důvodu. Dechová cvičení jsou
neinvazivní a nepředstavují žádné zdravotní rizika. Vaše osobní informace (např. jména
apod.) nebudou zveřejňovány. Vaše účast je podmíněná Vaším dobrovolným souhlasem.
Pokud souhlasíte s účastí ve výzkumu, uveďte prosím své jméno a potvrďte svůj souhlas
podpisem.

Potvrzuji, že rozumím popisu průběhu výzkumu a souhlasím s podmínkami účasti.

Jméno

Podpis

Datum narození

Příloha č. 3: Intervenční program
Intervenční program se skládal z následujících dechových a relaxačních technik:
Šavásána – zpracováno dle Nešpora (1998)
Následování dechu a plný jógový dech – zpracováno dle Khalsy (2003)
Střídavý dech - Nádí šódhana pránájáma – zpracováno dle Mahéšvaránandy (2006).
Cvičení byla instruována diplomatkou této práce. Jednotlivé metody byly procvičovány
postupně podle potřeb praktikujících pomocí rozvíjejících a pomocných cvičení.
Veškerá uvedená cvičení jsou důkladně popsána v teoretické části práce. Intervenční
program probíhal od 17. 9. 2016, celkem deset týdnů do 12. 11. 2016.
Rozpis lekcí
1. týden (Lekce č. 1 – 17. 9. 2016)
Měření + POMS
 Popis a nácvik šavásány, popis a nácvik následování dechu.
 Popis a nácvik tří způsobů dýchání (břišní, hrudní a podklíčkový dech)
2. – 3. týden
 Nácvik šavásány, nácvik následování dechu.
 Nácvik tří způsobů dýchání
 Popis a nácvik plného jógového dechu.
4. týden
 Nácvik šavásány, nácvik následování dechu.
 Nácvik plného jógového dechu.
 Popis a nácvik střídavého dechu – Nádí šódhana pránájáma
5. – 10. týden
 Nácvik šavásány, nácvik následování dechu.
 Nácvik plného jógového dechu.
 Nácvik nádí šódhana pránájáma
Měření + POMS

Příloha č. 4 : Dotazník POMS – začátek kurzu

Příloha č. 5: Dotazník – konec kurzu (vyhodnocení intervence)

Příloha č. 6 : Dotazník POMS – konec kurzu

Příloha č. 7: Obrázky
Skupina žen v pozici šavásána – závěrečná lekce

Zdroj: Vlastní fotodokumentace
Měření hrudníku – závěrečná lekce

Zdroj: Vlastní fotodokumentace

Příloha č. 8: Seznam obrázků a grafů v textu

Seznam obrázků v textu
OBRÁZEK 1: POLOHA MRTVOLY (KHALSA, 147, 2003)........................................................ 20
OBRÁZEK 2: PRÁNÁJÁMA MUDRA .......................................................................................... 23
OBRÁZEK 3: PROVEDENÍ NÁDÍ ŠÓDHANA PRÁNÁJÁMA V POZICI POHODLNÉHO
SEDU SUKHA ÁSÁNA .................................................................................................................. 24
OBRÁZEK 4: PŘÍPRAVA ROZTOKU PRO VÝPLACH NOSU .................................................. 25
OBRÁZEK 5: VÝPLACH NOSU - DŽÁLA NÉTÍ ........................................................................ 25
OBRÁZEK 6: ŠAVÁSÁNA - POLOHA MRTVOLY - RELAXAČNÍ POZICE ........................... 37

Seznam grafů v textu
GRAF 1: VLIV 10TÝDENNÍ INTERVENCE DECHOVÝCH A RELAXAČNÍCH CVIČENÍ NA
VNÍMÁNÍ AFEKTIVNÍCH STAVŮ PROBANDKY Č. 1 ............................................................. 48
GRAF 2: VLIV10 TÝDENNÍ INTERVENCE DECHOVÝCH A RELAXAČNÍCH CVIČENÍ NA
VNÍMÁNÍ AFEKTIVNÍCH STAVŮ PROBANDKY Č. 2 ............................................................. 49
GRAF 3: VLIV 10TÝDENNÍ INTERVENCE DECHOVÝCH A RELAXAČNÍCH CVIČENÍ NA
VNÍMÁNÍ AFEKTIVNÍCH STAVŮ PROBANDKY Č. 3 ............................................................. 50
GRAF 4: VLIV 10TÝDENNÍ INTERVENCE DECHOVÝCH A RELAXAČNÍCH CVIČENÍ NA
VNÍMÁNÍ AFEKTIVNÍCH STAVŮ PROBANDKY Č. 4 ............................................................. 52
GRAF 5: VLIV 10TÝDENNÍ INTERVENCE DECHOVÝCH A RELAXAČNÍCH CVIČENÍ NA
VNÍMÁNÍ AFEKTIVNÍCH STAVŮ PROBANDKY Č. 5 ............................................................. 53
GRAF 6: VLIV 10TÝDENNÍ INTERVENCE DECHOVÝCH A RELAXAČNÍCH CVIČENÍ NA
VNÍMÁNÍ AFEKTIVNÍCH STAVŮ PROBANDKY Č. 6 ............................................................. 54
GRAF 7: VLIV 10TÝDENNÍ INTERVENCE DECHOVÝCH A RELAXAČNÍCH CVIČENÍ NA
VNÍMÁNÍ AFEKTIVNÍCH STAVŮ PROBANDKY Č. 7 ............................................................. 55
GRAF 8: VLIV 10TÝDENNÍ INTERVENCE DECHOVÝCH A RELAXAČNÍCH CVIČENÍ NA
VNÍMÁNÍ AFEKTIVNÍCH STAVŮ PROBANDKY Č. 8 ............................................................. 56
GRAF 9: PROCENTUÁLNÍ ZMĚNA NA VNÍMÁNÍ AFEKTIVNÍCH STAVŮ U
JEDNOTLIVÝCH PROBANDEK VLIVEM 10TÝDENNÍ INTERVENCE DECHOVÝCH A
RELAXAČNÍCH CVIČENÍ ............................................................................................................ 57
GRAF 10: ZMĚNA DECHOVÉ AMPLITUDY U JEDNOTLIVÝCH PROBANDEK VLIVEM
10TÝDENNÍ INTERVENCE DECHOVÝCH A RELAXAČNÍCH CVIČENÍ .............................. 58

