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Bc.Dita Dudová

MUDr.David Pánek, Ph.D.

Cerebrální projekce haptického kontaktu zobrazená v sLORETA

stupeň hodnocení

Cílem této práce je vyhodnotit změny intracerebrální zdrojové aktivity v sLORETA zobrazení během haptického 

kontaktu na rukou modifikovaného zrcadlovou iluzí v porovnání s klidovým stavem s otevřenýma očima a určit 

přesnou lokalizaci zjištěné zdrojové aktivity.
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7. Prohlášení vedoucího práce:

8. Doporučení práce k obhajobě: ano

9. Navržený klasifikační stupeň:

V Praze dne:  5.6.2020

Autorka prokázala velmi dobrou schopnost samostatné experimentální práce. Zabývala se málo rozpracovaným tématem cerebrálnní 

odpovědi na zrcadlovou terapii, který zpracovala vysoce kvalitním způsobem. Otázka: Změnila byste po zkušenostech z této práce svůj 

přístup k pacientům, u kterých používáte zrcadlovu terapii.? A pokud ano, tak jakým způsobem?

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány anebo parafrázovány. Práce byla 

hodnocena testem similarity (SIS - Turnitin). Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce je součástí elektronické dokumentace 

diplomové práce (SIS).
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