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1. Rozsah:

* stran textu

* literárních pramenů (cizojazyčných)

* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x

hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně citací x

adekvátnost použitých metod x

úprava práce (text, grafy, tabulky) x

stylistická úroveň x

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná průměrná podprůměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

1) Myslíte si, že by bylo vhodné zařadit testování i dalších kvalit čití jako například stereognozie nebo polohocitu a 

pohybocitu? Jaké výsledky byste u těchto kvalit předpokládala?

výborně

přehledně zpracovaná výsledková část, celkově velmi hezká úprava práce

nízký počet probandů ve studii

drobný překlep na str. 57 tepleným; chybí zdroje u obrázků 3, 4 a 5 - předpokládám archiv autorky; tyto drobné 

nedostatky však nesnižují kvalitu práce 

11 tabulek, 5 obrázků, 6 grafů a 3 přílohy

diplomantka při zpracování teoretické části práce i diskusi využila velkého množství literárních pramenů a studií k 

danému tématu

odpovídá požadavkům kladeným na DP

kladně hodnodím vysoký počet literárních pramenů, zejména cizojazyčných

cíl práce byl splněn

stupeň hodnocení

Cílem teoretické části práce je shrnout problematiku týkající se depresivní poruchy a vybraných modalit čití obecně.

Cílem praktické části práce je provedení pilotního experimentu týkajícího se zhodnocení změn hlubokého a

povrchového čití při depresi, resp. v různých fázích tohoto psychického onemocnění u pěti pacientů. Jedná se o čití 

termické, taktilní, vibrační a algické.
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97 (z toho 43 cizojazyčných)
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