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Vědecké práce, které zkoumají dopad mentálních aktivit na imunologické děje, jsou málo 

obvyklé, jakkoli jsou potřebné.  Jedním z důvodů je interdisciplinarita takových výzkumů 

vyžadující součinnost mezi odborníky; i v případě jejího zajištění je však nesnadné vytvářet a 

prakticky realizovat uspokojivé výzkumné designy, v nichž jsou zahrnuty korektní 

metodologické postupy odlišných disciplín. Autorčinou výhodou je nesporně fakt, že svým 

víceoborovým odborným zázemím dokáže rozdílné úhly psychologie a medicíny propojovat. 

Kromě teoretického zázemí byl výzkum umožněn i zázemím praktickým, které díky 

spolupráci s Nemocnicí Na Bulovce a Ústavem imunologie a mikrobiologie 1. LF UK umožnilo 

průběžné sledování imunologických parametrů. 

V teoretické části jsou na pozadí teorií mentální reprezentace velmi přehledně vysvětleny 

základní definice i kategorizace vizualizací. Velmi oceňuji především kapitoly o využívání 

vizualizací v psychologii a v somatické medicíně, doplněné o informace o indikacích i 

efektech. Tato část velmi efektivně resumuje klíčové poznatky. Téma vědomí je téma dosti 

rozsáhlé a obtížné, takže jsem uvítal, že již na začátku této kapitoly konstatuje autorka, že jde 

pouze o výběr (zejména fyziologických) poznatků, které se týkají využití vizualizací jako 

intervencí, které ovlivňují stav vědomí.  Kapitola o imunitním systému se psychologické 

tématiky týká nejméně, nicméně je vzhledem k zaměření práce potřebná. Kapitola o neuro-

endokrino-imunitních interakcích představuje výbornou interdisciplinární integraci 

teoretických poznatků, které jsou bezprostředním východiskem pro návrh experimentu. Na 

teoretické části oceňuji až didakticky stručnou a přitom informativní strukturu textu 

vycházejícího z rozsáhlé, především recentní literatury. I když autorka v následné empirické 

části popisuje (vzhledem k malému množství obdobných experimentů) svůj výzkum jako 

pilotní, domnívám se, že je z hlediska počtu 38 dobrovolníků (a složitosti jednotlivých 

měření) plnohodnotnou experimentální studií (zde jen malá připomínka - na str. 70 došlo 



k chybné verbalizaci, když ve vztahu k uváděným datům hovoří autorka o větším zastoupení 

mužů). Dobrovolníci byli randomizovaně rozděleni do dvou vizualizujících skupin, z nichž 

jedna měla vizualizace obohacené o metaforu „armády“. Celá procedurální část experimentu 

byla pečlivě navržena i zvážena, včetně etických aspektů. Kromě nezávisle a závisle 

proměnných autorka vhodně zařadila i další kontrolované a intervenující proměnné 

(zejména pohlaví účastníků, schopnost vizualizovat a prožívanou úroveň stresu). Formulace 

hypotéz, náležitá příprava i realizace experimentu, jakož i adekvátní statistické vyhodnocení 

činí z této diplomové práce práci vysoce nadstandardní, a to i navzdory faktu, že se nakonec 

vliv metafor v rámci vizualizací neprokázal. Kromě rozdílů mezi oběma skupinami autorka 

vyhodnocovala i rozdíl mezi počátečními a koncovými hodnotami u celé skupiny. Ani tady 

nebyl zaznamenán významný rozdíl. I nenalezený signifikantní rozdíl je třeba referovat (a 

ideálně i publikovat), zvláště v případě takového náročného experimentálního projektu. 

Zároveň není důvodem, proč v této oblasti nepátrat dál. Má otázka se bude týkat právě toho, 

jak bude autorka (případně) příště modifikovat svůj experimentální design na základě této 

studie. Diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou výborně.     
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