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Připomínky a otázky k obhajobě: 
Otázka 1: Jaké motivační techniky byly použity pro to, aby více účastníků dokončilo Vámi navržený projekt sebeobrany? 

Otázka 2: Domníváte se, že je vhodné do programů v psychiatrických léčebnách pro léčbu závislostí zařadit takto Vámi 

navržený program sebeobrany? Proč 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
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