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1. CÍLE A HYPOTÉZY: 
Diplomová práce Veroniky Žákové si stanovuje cíle v kapitole 7.1. Jelikož se autorka zabývá 

spánkem a spánkovou hygienou, i její cíle se tohoto tématu týkají. Konkrétně jsou zaměřeny na žáky 
II. stupně ZŠ a středních škol. Autorka si také klade za cíl vytvořit výukové materiály na téma 
zdravého spánku. V kapitole 7.2 se pak setkáváme s hypotézami k výzkumné části práce. Jsou 3, ale 
jejich konstrukce je trochu nešťastná, kdy autorka nadhodí čísla do hypotézy, které nejsou podloženy 
reálnými výzkumy, respektive nejsou pro konstrukci hypotézy nutné (Dvě třetiny lidí nebyly se 
spánkovou problematikou ve školách seznámeny; Dvě třetiny lidí nedodržují pravidla spánkové 
hygieny. -- tady bych se vyvaroval kvantifikace 2/3, ale volil bych třeba neutrálnější „většina“, nebo 
„statisticky významná část populace/skupiny“). Každopádně cíle práce byly naplněny. 
 

 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

 Předložená diplomová práce má celkově slušných 106 stran textu a 6 stran příloh. Je členěna 
klasicky na teoretickou a praktickou část. Teoretická část má velmi vysokou úroveň. V kapitolách 2 až 
6 se autorka zabývá významem a přínosem spánku, spánkovou hygienou, rozdíly ve spánku u 
různých věkových skupin atd. Rešerše je velmi dobře podložená literárními zdroji. Jediné, co bych zde 
vytknul je v některých místech přílišná generalizace autorčiných tvrzení (věty typu „Nacházíme se v 
době, kdy jsme neustále online.“ „Žijeme hektickým způsobem života, abychom vše stihli.“) a 
obracením se na čtenáře ve stylu populárně vědeckých prací s bulvárním podtextem (a často 
nevalnou kvalitou) (otázky typu „Kdo z nás vše dodržuje?“). Zaujalo mě tvrzení na začátku práce, 
prosím o bližší vysvětlení, případně doložení zdroji: 
„Kdysi byl spánek důležitou součástí téměř každého náboženství. Lidé spánek 
uctívali, neboť dobrý spánek byl vnímán jako přepych, který byl vyhrazený především 
poslušným a bohy oblíbeným osobám. Před mnoha lety byli lidé spjati s přírodou. 
Bděli, když bylo světlo, a spali, když nastala tma.“, str.8.  
Výzkumná část se zabývá dotazníkovým průzkumem na téma kvality spánku u tří skupin respondentů 
(ZŠ, SŠ, dospělá populace). Pochválil bych rovnoměrné zastoupení všech 3 skupin. Samotné otázky 
v dotazníku se jak kvalitou, tak množstvím informací, které je otázka schopná přinést, dost liší. 
Některé přímo navádějí ke správné odpovědi, což je známý problém dotazníků pro školní děti (Myslíš 
si, že je spánek důležitý? Ano/Ne). Tady by to chtělo spíše nějakou škálu odpovědí (1-10), nebo se 
k této informaci dostat jinak. Autorka se pokouší ve výsledcích i o provázání některých otázek (např. 
pozice při usínání a množství snů). To hodnotím kladně, ale v těchto případech je třeba testovat 
jednotlivé rozdíly nebo trendy statisticky, prostá čísla nemají žádnou výpovědní hodnotu. 
Diskuze je dlouhá a opět velmi povedená. Autorka se vrací k jednotlivých svým výsledkům, rozebírá 
předeslané hypotézy, a to vše s ohledem na publikované informace o problému spánku. 
 
  

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 
 Formální stránka práce je v pořádku. Velmi dobrá a uniformní je práce s literárními zdroji. Jsou 
použité také pouze hodnověrné recenzované zdroje. Klidně by jich mohlo být více, hlavně těch 
cizojazyčných, ale i tak se jedná o velmi pečlivě provedenou práci. 
Připadá mi zbytečné všechny tabulkové výsledky zdvojovat presentováním stejných čísel ještě 
grafem. Kvalita (rozlišení) těchto obrázků je také velmi nízká, takže se jeví kostkované i na malém 
monitoru. V tabulkách bych pro sloupec počtu pozorování používal jiný název než „Responzí“. Buď 
klasické „n“ nebo tedy „Respondentů“. 
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Mezi přílohami najdeme také výukové materiály pro II. st. ZŠ na hodinu věnovanou spánku a jeho 
hygieně. Používá je autorka ve své učitelské praxi? 
 

4. KOMENTÁŘ OPONENTA PRÁCE: 
 Kvalitní diplomová práce, poctivě a pečlivě zpracovaná. Jediné, co bych vytknul, je příště menší 
subjektivitu v odborné práci (i když zde se asi dá omluvit viditelným zapálením a nadšením autorky pro 
dané téma), a použití statistiky na testování výsledků výzkumu - tedy ověření toho, že výsledky jsou 
reálné, ne pouze nahodilé. 
 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 

 
a) Autorka často mluví o mozkových vlnách, mohla by je trochu blíže vysvětlit 

z neurofyziologického hlediska? 
b) Co aplikace pro sledování spánku pro chytré telefony (Android, iOS), nezkoušela autorka 

zapojit tyto moderní prvky do výuky nebo výzkumu? 
 
 

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ: 
 
Doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze, 9. 1. 2019      RNDr. Ing. Edvard Ehler, Ph.D. 


