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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:

Zvolené metody byly  náročné jak na teoretické znalosti, tak na praktické provedení. Bohužel způsob vedení a 

kontroly AT byl minimální, což mohlo ovlivnit výsledky měření.

Po formální stránce je zdařilá, domnívám se jen, že začátek hlavní kapitoly by měl být na nové stránce. pro větší 

přehlednost by bylo vhodné zařadit obrázek (č.1) na stejnou stránku, kde je uveden odkaz. Tabulky v příloze, 

které pokračují na další stránce by měly mít pro lepší orientaci znovu uvedenou hlavičku

Práce je psána srozumitelně, jazyk práce odpovídá odborné publikaci.

Diplomová práce plně odpovídá požadavkům na ni kladeným. Zvolené téma je obtížné, nicméně diplomantce se ho 

podařilo zpracovat na velmi odborné úrovni.                                                                                            

Otázky k zodpovězení:  Pokud, jak kriticky přiznáváte v diskusi, nebyl autogenní trénink (dále jen AT) veden 

"odborně", máte alespoň zpětnou vazbu, zda probandi prováděli AT pravidelně? Byly zadány nějaké podmínky, za 

jakých mají provádět AT (denní doba,psychický a fyzický stav)? V metodice měření je uvedeno, že z kontinuálního 

snímání EEG byl vybrán 30 sec. bezartefaktový záznam, je možné, že tento záznam mohl být z různé fáze 14-ti 

minutového AT (např. na počátku AT), což mohlo také ovlivnit výsledky měření? Uvádíte, že AT je jistou formou 

autosugesce, může její efekt ovlivňovat i míra sugestibility měřených subjektů?

stupeň hodnocení

I přesto, že hypotézy uvedené DP nakonec nebyly potvrzeny, práce vyvolala řadu otázek a podnětů vhodných k 

dalšímu zkoumání.

Autorka práce velmi pečlivě zpracovala jak široké téma AT a dalších meditačních technik, stejně jako souhrn 

možných změn v EEG. Není však uvedeno možné využití v praxi.

Stavba práce plně odpovídá požadavkům na DP jak v teoretické tak praktické části.

práce obsahuje kvalitní rešerši, která odpovídá použité literatuře.
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