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Jméno diplomanta:
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Název diplomové práce:

Cíl práce:

1. Rozsah:

stran práce / samotného textu

všech literárních pramenů

monografie oborné články elektronické ostatní

11/4 7/7 1/57 2/2

tabulky obrázky grafy přílohy

13 9 3 6

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné nevyhovující

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, používání citační normy X

adekvátnost použitých metod X

úprava práce (text, grafy, obrázky, tabulky) X

stylistická úroveň X

V praktické části práce chybí detailní anamnestické informace, na které je v rámci experimentu brán zřetel (tj. kouření, abusus), 

chybí informace o záměrném výběru probandů, zřejmě studentů. V teoretické části postrádám odůvodnění definovaného hlavního 

cíle, výzkumných otázek a tedy i formulovaných hypotéz. 

Práce s  literaturou a použitá citační norma splňuje nároky magisterské práce.

V práci je využito porovnání hodnot pomocí párového t-testu a současně byla i stanovena i klinická významnost. V rámci práce 

nebyla ověřena normalita dat a proto použití parametrických statistických metod hodnotím jako nepřesné, což má možná i vliv na 

interpretaci konečných výsledků.

Úprava a členění textu je přehledné. Prezentované tabulky jsou snadno pochopitelné. 

Diplomantka prokázal velmi dobrou stylistikou úroveň a vyjadřovací schopnost. V práci se vyskytuje minimum překlepů.

V rámci výběru jednotlivých použitých protokolů CDP není uvedeno či konkrétními informace podloženo, z jakého důvodu byly 

vybrány (kap. 4.5.) 

stupeň hodnocení

Definované cíle, tak jak jsou v práci popsány, jsou zpracováním práce splněny. V diskusi práce se studentka přehledně vyjadřuje k 

jednotlivým hypotézám a současně až v této-závěrečné práci uvádí studie a informace vedoucí k zvolení tématu a cílů.

 Teoretická část přehledně shrnuje potřebné informace k splnění cílů.

Práce má obecně logickou stavbu, splňuje nároky magisterské práce ve formě kvantitativní pilotní studie.

85/57

91

českých pramenů / cizojazyčných pramenů

ostatní

Teoretické podklady práce jsou přehledně a kvalitně zpracovány v teoretické části práce. Informace týkající se spánkové deprivace a 

posturální stability jsou srozumitelně a strukturovaně popsány.

POSUDEK OPONENTA MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.

Bc. Kateřina Klocová

Mgr. Helena Vomáčková

Vliv akutní spánkové deprivace na posturální stabilitu

Cílem práce je zhodnocení akutní spánkové deprivace (24h) na změnách vybraných parametrů posturální stability získaných pomocí 

dynamické počítačové posturografie



4. Využitelnost výsledků práce v praxi:

5. Připomínky; otázky k zodpovězení při obhajobě práce:

6. Doporučení práce k obhajobě:

7. Navržený klasifikační stupeň

V Praze dne 11. září 2018.

Práce, tak jak je zpracovaná, splňuje nároky pro závěrečnou diplomovou magisterskou práci. I přes výše uvedené  doporučuji k 

obhajobě. V rámci obhajoby žádám diplomantku, aby se vyjádřila k níže uvedené otázce:                                                                                                                                                                                                                             

1. V práci uvádíte výrazy, které nejsou v textu jasně definovány - automatická posturální reakce (str. 39) a posturální motorika (str. 

41) - prosím, vysvětlete jejich význam. 

NE ANO

VELMI DOBŘE (DLE OBHAJOBY)

podpis oponenta práce

průměrná nadprůměrná


