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Předkládaná práce Ondřeje Lněničky je rozvedením jednoho z aspektů podstatně 

rozsáhlejšího výzkumu zaměřeného na spánek dětí. Tento výzkum obsahoval dvě na 

komunitu orientované sociálně ekonomické kampaně s cílem zjistit, zda tyto kampaně 

pozitivně ovlivní rodiče předškolních dětí, pokud jde o správné spánkové návyky a 

uspokojení objektivních potřeb spánku těchto dětí. Práce je v tomto kontextu pokusem 

navrhnout specifické herní aktivity, jejichž prostřednictvím by se děti naučily žádoucímu 

přístupu ke spánku, vybrat ty z nich, které se prokážou v tomto smyslu jako účinné, a jejich 

prostřednictvím doplnit poznatky nadřazeného výzkumu lékařské antropologie na tomto poli. 

Dílčím cílem práce je rovněž zkoumání obecné schopnosti předškolních dětí zapojit se do 

takovéhoto typu výzkumu. Práce byla Onřejem Lněničkou vypracována během jeho pobytu 

na Departmentu of Anthropology, University of Durham ve Velké Británii a pod supervizí 

nikoli mou, ale kolegyň a kolegů prof. Helen Ball, Kate Payne, Meg Newark a Clio 

Hutchinson z této univerzity. 

Je skutečností, že provádění jakéhokoli šetření, jehož předmětem je člověk, je spjato 

s otázkami etickými, s kodexy jednotlivých společností, jež je vytvářejí jako ochranu 

soukromí a bezpečí každého jedince dané společnosti. Proto takové výzkumy naplánovat a 

provádět je dnes vždy obtížné a často až neproveditelné. Právem se tedy autor zabývá 

v úvodní části textu i otázkami etickými a postupy, které musel podstoupit v zájmu svého 

výzkumu. Je proto poněkud zarážející, že vlastní výzkumná část nemá přiměřený rozsah, 

který by odpovídal jak cílům, tak nezbytným úvodním procedurám odpovídajícím britské 

legislativě. Jestliže lze tedy cíle považovat za přiměřené, pak vlastní obsah mohl být 

obsáhlejší. Nemohu se zbavit dojmu, že nebylo plně využito možností, které stáž na této 

univerzitě nabízela. Literatura má pouze cizojazyčných 25 položek a opět – není to mnoho 

vzhledem k tématu práce a informačním zdrojům, které má University of Durham k dispozici.

Metody šetření jsou propracované a poskytují spolehlivá data, která však v práci nejsou 

statisticky ošetřena. Tyto postupy je nepochybně možné přenést i podmínek naší společnosti.

Samotné téma je neobyčejně nosné a nabízí celou řadu konsekvencí a východisek, které by 

bylo možné přímo v práci formulovat. Je proto škoda, že práce zůstala jen pár centimetrů pod 

povrchem a nevyužila podstatněji potencialitu, kterou téma nabízelo. Na druhé straně je třeba 

vzít v úvahu, že autor byl nucen osvojit si odborný metajazyk a také se vypořádat se všemi 

zvláštnostmi společenského prostředí Anglie.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s hodnocení velmi dobře.

V Praze dne 12. května 2011                                         RNDr. V. Přívratský, CSc.






