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Název diplomové práce:
Pedagogika předklonových jógových poloh ve vztahu ke zdraví veřejnosti.  

Cíl práce:
Deskriptivní teoreticko-empirický výzkum s cílem zhodnotit diskrepance mezi teorií a praxí jógových předklonových 
poloh ve veřejně nabízených lekcích jógy. 

1. Rozsah:
* stran textu 93
* literárních pramenů (cizojazyčných) 45  (z toho 25 cizojazyčných)
* tabulky, grafy, obrázky, přílohy 36 tabulek, 13 obrázků, 12 grafů, 2 přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti X
* vstupní údaje a jejich zpracování X
* použité metody x

stupeň hodnocení
3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x
Cíl práce byl splněn.

samostatnost diplomanta při zpracování tématu x

Téma práce předpokládá seznámení a pochopení problematiky yógy. Studentka předložila práci, ze které je patrné,  
že celé problematice opravdu rozumí a je schopna tvořit  kvalitativně správná  rozhodnutí  z oblasti provedení 

daných poloh v kontextu fyzioteapie.  Prokázala, že je odborníkem  schopným  doporučit a korigovat  jógové pozice 
z pohledu fyzioterapie. 

logická stavba práce x
Z pohledu vedoucího práce nutno  upozornit na  obtížnost seřazení zjištěných  dat a jejich přehlednost  v tištěném 

textu.  Toto se studentce podařilo . 
práce s literaturou včetně citací x

Odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou práci.
adekvátnost použitých metod x
V první části práce je uveden  přehled jógových   stylů a vybraných předklonových poloh vzhledem k pravidlům jógy 

a  požadavkům   kineziologie v kontextu  fyziologie pohybu.  V druhé části  - praktické,  je uveden způsob  
hodnocení vybraných  předklonových poloh v rámci  praktického provedení ve veřejných lekcích  jógy a následné 

zhodnocení kvality  výuky vzhledem k teortický zjištěným “normám”.   
úprava práce (text, grafy, tabulky) x

Velmi přehledné .
stylistická úroveň X

Text je velmi čtivý a přehledný. 
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4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná průměrná podprůměrná
Využití  práce  je nadprůměrné vzledem k četnosti využití jógy současnou populací. 

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:
1) Jaké navrhujete řešení vzhledem k častému doporučení fyzioterapeutů, aby pacienti navštěvovali  veřejně 
dostupné lekce jógy? 
2) Co vám přineslo řešení této práce?  
3) V kterých parametrech bylo nalazeno nejvíce diskrepancí? 
4) Jak hodnotíte míru vzdělání lektorů vzhledem ke kvalitě poskytovaných lekcí? 
5) Když byste v práci mohla pokračovat,  co byste doplnila nebo změnila?

6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň výborně

Datum: 30.4.2018
PhDr. Jitka Malá, Ph.D.
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