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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady 
formulovány a zda a do jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
Cílem zkoumání autorky, tak jak je předkládá ve své práci je zjistit, délku, 
dostatečnost a kvalitu respondentů jejího dotazníkového šetření. K tomu formulovala 
pět hypotéz, které pak v práci postupně prověřovala. Formulace cíle a hypotéz 
odpovídá záměrům práce, byly naplněny a ověřeny. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich 
diskutování, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a 
vlastního badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, 
vhodnost příloh, apod.): 
Práce je rozdělena do dvou základních částí. Teoretická část důkladně, nicméně 
k potřebám práce přiměřeně rozebírá problematiku spánku, jak se k jeho poznání 
dopracovala současná neurobiologie. Následuje část s vlastním výzkumem. V něm 
vedle formulací hypotéz, nalézáme charakteristiku výzkumného vzorku, tedy souboru 
zkoumaných osob (156 jedinců s převahou žen od 17 do 50 let)., dále metodu 
výzkumu, postup a výsledky šetření. Všechny relevantní údaje jsou zhodnoceny a 
vyjádřeny i graficky. Podobně je tomu i s hypotézami. Následuje diskuse a závěr. 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost 
výběru použité literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, 
přílohy, celková grafická úprava, přehlednost a dodržení základního formálního 
členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, obrázků a příloh, apod.): 
Jazykový projev, grafická úprava a práce s grafickým vyjádřením jednotlivých 
položek výzkumu jsou na velmi dobré úrovni. To platí i o formálním členění celého 
obsahu práce. Je třeba ocenit i práci s literárními zdroji, protože autorka se zdaleka 
neomezuje na domácí produkci a pracuje stejně tak i s cizojazyčnými mezinárodními 
zdroji. Vedle seznamu literatury je připojen seznam tabulek, gragů a příloha 
s použitým dotazníkem. 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita 
myšlenek, možný přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
Téma spánku lze samozřejmě zpracovávat nejrůznějším způsobem. Tato práce se 
věnuje celkovému shrnutí hlavních charakteristik spánkového proce i jeho poruch. Ve 
vlastním šetření pak na tato teoretická východiska navazuje a zkoumá 
prostřednictvím vlastních dat délku akvalitu spánku na vlastním souboru jedinců. 
Práce je koncipována s přehledem a dobře by pravděpodobně obstála i jako práce 
diplomová. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 
OBHAJOBĚ (je nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 



pokud by autorka v budoucnu chtěla na tuto práci navázat, jakým způsobem by ji 
chtěla dále prohlubovat a rozšiřovat? Na co podle jejího názoru již nezbyl čas? 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ: 
Bakalářskou práci Pavly Michálkové jednoznačně doporučuji k obhajobě 
s hodnocením „výborně“ 
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