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6. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:
Diplomová práce je po všech stránkách zpracována velmi kvalitně, je patrný autorčin zájem
o téma a také její erudice. Pilotní experimentální studie na téma spánková hygiena a její vliv na posturu je originální. Jak
autorka uvádí, dosud neexistuje studie, která by podobný problém řešila. Teoretická část práce poskytuje dostatečný vhled
do problematiky. Vzhledem k tématu práce je nutné ocenit, že teoretická východiska jsou stručná, ale maximálně obsažná
a představují potřebný základ pro analytické a návrhové části. Těžiště práce ovšem spočívá právě v části praktické, kde
jasně a přehledně stanovené úkoly, a výzkumné otázky přinesly opravdu zajímavé a překvapivé výsledky.
Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 1. Vzhledem k překvapivému výsledku druhé hypotézy by bylo velmï
zajímavé diskutovat nad otázkou. Mohl by ovlivnit zamítnutí druhé hypotézy vybraný relaxační program, který by tlumil
mírný stres popisovaný probandy. 2. Jaký vliv má příjem potravy , popřípadě teplota v místnosti, kde probandi spí.
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