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Případné poznámky k hodnocení:
Jako téma práce si studentka zvolila zpracování rešerše k tématu poruch spánku jako
rizikového faktoru pro rozvoj DM II. typu. Práce je přehledná a velmi čtivá. Vyskytuje se zde
několik překlepů, gramatických chyb, případně stylistických nejasností, které ale nijak
nesnižují kvalitu práce. Velmi kladně hodnotím vysoký počet citací - 113, nicméně v případě
citací se studentka dopustila několika chyb, např. citace uvedená na straně 28 (Hrdina 2012)
úplně chybí v seznamu citací podobně jako citace Štaud 2013, uvedená na stranách 24, 27
28. Citace číslo 93 a 94 se od sebe liší pouze v datu citování. Při řazení citací v seznamu
literatury od stejného prvního autora studentka postupovala pravděpodobně dle abecedního
pořadí dalších autorů, ale citaci, kdy je první autor zároveň i autorem jediným zařadila až
jako poslední.
Dotazy a připomínky:
1.V práci popisujete, že při REM spánku dochází k intenzivním očním pohybům, které se
prozatím nepodařilo vysvětlit. Nevysvětlují oční pohyby sny, které se zdají právě při REM fázi
spánku?
2. V práci také uvádíte, že 70%-80% případů nespavosti se zlepší při správné spánkové
hygieně. Nemáte tedy dojem, že léčba nespavosti je chybně nastavena a farmakologická
léčba je nadužívaná?
3. V diskuzi popisujete studii, kdy byla u zdravých dobrovolníků simulována nespavost po
dobu 6 dnů a následně bylo zjištěno (mimo jiné) zvýšení zánětlivých faktorů. Nemůže tato

reakce být ale pouze akutní reakcí na situaci a při dlouhodobé nespavosti docházet k reakci
jiné, např. k adaptaci? Neexistuje nějaká dlouhodobější studie?
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