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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): 

 
Cíle práce byly stanoveny dobře, pracovní hypotézy jsou formulované srozumitelně a jednoznačně. I 
když je práce místy psaná trošku neobratně, je velmi solidní jak po stránce teoretické (běžně čerpá i 
zahraničních pramenů) i po stránce badatelské. Cíle práce jsou naplněny beze zbytku. 
 

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.): 

 
Obsahové zpracování je velmi dobré. teoretická část je velmi přehledná a logická, podložená solidní 
literaturou. Zpracování dotazníkové části je dobré, statistické zpracování by asi nebylo příliš přínosné. 
Výsledky jsou totiž vcelku jednoznačné. Dotazník sám je dobře formulovaný a také jeho hodnocení je 
věcné a střízlivé. Diskuze je velmi konkrétní, trochu mi zde schází zobecnění – například otázka 
nespavosti mohla být analyzovaná podrobněji, závěr je stručný, jasný a konkrétní. Příloha obsahuje 
seznam grafů a tabulek a dotazník. Literatura má 34 položek z větší části internetových v anglickém 
jazyce. Zdroje jsou zpravidla lékařské weby, takže velmi solidní. 
 

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.): 

 
Formální stránka je velmi dobrá, je srozumitelně psaná bez větších gramatických problémů. Literatura 
je presentována jednotně, citace jsou správné, grafy i tabulku jsou přehledné a srozumitelné, i když 
popisky nejsou ideální, měly by být informativní ne formální. 
 

4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, 
možný přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 

 
Celkový dojem z práce je velmi dobrý. Práce je vyvážená a obsahuje jak velmi dobrou přehledovou 
část tak i část badatelskou. V míře práce bakalářské ji považuji za originální a do jisté míry i zajímavou 
pro praxi. Rozhodně je z práce cítit velký zájem o danou problematiku. 
 

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

 
A) Které poruchy spánku považujete za běžné, a které jsou nejzávažnější a proč 
B) Domníváte se, že nízká hladina nespavosti je zapříčiněna neuvědoměním si této poruchy 

jako fenoménu, nebo obavami, že se jedná o příliš závažnou („psychiatrickou“) poruchu? 



C) Domníváte se, že váš vzorek je dostatečně representativní na zobecnění některých 
získaných poznatků? 

 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, 

velmi dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě):  
 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 
Při nedostatku místa použijte další list. 

 
 

 


