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1. CÍLE A HYPOTÉZY: 
 Práce má jasně stanovené cíle i hypotézy, které byly naplněny i ověřováním stanovených 
hypotéz. Práce velmi dobře kombinuje části teoretické, které diplomantka rozpracovávala už v rámci 
své bakalářské práce, s vlastním výzkumem. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 
 Práce má klasické členění: Úvod, Teoretickou část, Výzkumnou část, Diskuzi, Závěr a Literaturu. 
Jako nadstandard je před diskuzí část „Výukový materiál“. Úvodní kapitola i následné teoretické části 
jsou zpracované velmi dobře, s přehledem, maximálně objektivně. V teoretické části oceňuji stručnost 
a komplexnost. Problematika spánku je presentována bez nadbytečných informací s ohledem na 
problematiku práce. Prezentace rozsáhlých výsledků je bohužel vysloveně popisná, byť bezpochyby 
neobyčejně důkladná. Tabulky i grafy jsou podrobně komentované. Kapitolka „Výukový materiál“, je 
zajímavá a zdařilá. Diskuze je rozsáhlá, využívá literaturu i komentuje výsledky a porovnává je 
s výsledky jiných výzkumů. Místy není úplně přehledná, což mimo jiné vyplývá z diplomantčina 
dlouhodobého zájmu o danou problematiky. Závěr je stručný a jasný. Literatura je dobře vybraná, i 
když by mohla být rozsáhlejší a mohlo by v ní být více odborných vědeckých článků. 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 
 Formálně je práce většinou na dobré úrovni. Nemám připomínky k jazyku práce. Bohužel, tabulky 
i grafy jsou sice plně funkční, ale krásou neoplývají. Diplomová práce je psaná s evidentní znalostí 
problematiky a je dobře srozumitelná. Tabulky i grafy jsou vhodné. Literatura je vybrána dobře, a to 
jak z hlediska problematiky práce, tak i z hlediska metodiky a metodologie. Práce má dostatečný 
rozsah, základní členění je přehledné a logické. Literatura obsahuje 20 českých i cizojazyčných 
položek, které jsou správně citovány. 
 
4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍHO: 
 Diplomová práce má solidní úroveň, na kráse jí ubírá popisné hodnocení výsledků, které částečně 
napravuje dobrá diskuze. Autorka se problematikou zabývá dlouhodobě a je to vidět na struktuře 
práce. Je velmi dobře promyšlená a vzácným způsobem organicky propojuje teorii, obecnou praxi a 
konkrétní využití jednotlivých přístupů a metod v praxi. Teoretická část je jasná a přehledná. Práce 
obsahuje i kritickou analýzu, která je velmi dobrá, ale je otázkou nakolik jsou nepochybně korektní a 
zajímavé výsledky zobecnitelné v reálné praxi. Výsledky práce jsou originální, velmi zajímavé a věcné, 
a měly by být publikovány v odborném učitelském tisku. Velmi oceňuji velké úsilí diplomantky, která 
vzorně konzultovala a kriticky i sebekriticky přijímala doporučení. Literatura práce je reprezentativní, je 
vhodně využita, což nepochybně přispělo k velmi dobé úrovni této diplomové práce, včetně jejich 
praktických aspektů. 
 
 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ:  
 

A) Domníváte se, že váš soubor je dostatečný k zobecňování a co byste zlepšila? 
B) Jaké problémy související s kvalitou spánku lze podle vás řešit bez větších problémů, a které 

jsou těžko řešitelné? 
C) Spánkovou deprivací a poruchami spánku se zabývá řada institucí, včetně lékařských 

výzkumných pracovišť, armády a tajných služeb. Jakým způsobem lze problematiku kvality 
spánku řešit z dlouhodobého hlediska a jaké jsou hranice „irreversibilní nekvality“? 

 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ:  
 
Diplomová práce je podle mého názoru velmi dobrá, a proto jí doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
V Praze Datum 8. 1. 2019     Doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 
         Podpis 
 
 
 
 

Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 
Při nedostatku místa použijte další list. 


