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Předkládaná bakalářská práce se zabývá velmi aktuálním tématem vlivu užívání moderních 

komunikačních a informačních technologií na kvalitu a délku spánku, a to specificky u žen mezi 20 a 30 

lety. Z práce je patrné zaujetí autorky pro zpracovávanou problematiku, které se jasně odráží ve 

formální i obsahové stránce práce. Teoretická část je zpracována přehledně a pečlivě a podle mého 

názoru se v dostatečné šíři zabývá všemi dílčími tématy, která jsou klíčová pro teoretické ukotvení 

práce. Velmi oceňuji především to, že autorka věnovala pozornost také relevantním původním pracím 

publikovaným v zahraničních časopisech. Autorka nejprve definuje pojem spánku, cirkadiánního 

rytmu, celkem podrobně rozebírá architekturu spánku (ač EEG záznamu v průběhu spánku je věnován 

pouze převzatý obrázek), v rámci metod monitoringu spánku se velmi stručně věnuje polysomnografii 

a aktigrafii (což nepředstavuje závažný nedostatek, neboť metody skutečně využité v rámci vlastní 

výzkumné činnosti jsou dostatečně popsány v empirické části práce); naopak jen stručná zmínka (na 

cca ½ strany) o významu spánku by rozpracování zasluhovala. Jelikož se práce zabývá negativními vlivy 

užívání elektronických zařízení na spánek, bylo by tudíž záhodno více rozvést, jak důležitý spánek je pro 

fyzické i psychické zdraví a pohodu člověka, z čehož pak vyplývá i závažnost dopadů v případě jeho 

nedostatku nebo nízké kvality. Zcela v souladu s cílem práce je nejvíce pozornosti věnováno vlivu 

elektronických zařízení na spánek, ač zmíněny jsou i další faktory, jež mohou jeho kvalitu ovlivňovat.  

Na teoretické části práce oceňuji logickou provázanost a adekvátní jazykově-stylistický projev, jež 

bohužel nebývají samozřejmostí. Vyjádření stylisticky nešťastná se vyskytují jen zřídkavě, např. „Špatná 

kvalita spánku je obyčejně důležitým ukazatelem mnoha spánkových, ale i zdravotních a psychických 

nemocí“ [str. 11] nebo „Kromě potlačení syntézy melatoninu má večerní expozice umělému světlu také 

vliv na elektronickou aktivitu [mozku] během spánku, která se projevuje změnami v NREM i REM 

spánku (Cho et al., 2013)“ [str. 26]. 

Empirická část práce si klade za cíl zjistit, zda “večerní užívání elektronických zařízení ovlivňuje kvalitu 

nebo délku spánku respondentek ve věku 20-30 let” [str. 33]. Respondentky používaly po dobu osmi 

dní mobilní aplikaci sledující kvalitu a délku spánku a vedly si spánkový deník. Posléze s nimi autorka 

vedla polostrukturovaný rozhovor. V popisu cílů práce či použitých metod postrádám vysvětlení, proč 

se autorka rozhodla studii omezit právě na ženy. V samotném úvodu práce autorka konstatuje, že 

„vzhledem k odlišnostem ve spánku žen a mužů se výzkumu účastnily pouze ženy ve věku 20-30 let 

(…)“ [str. 8] a také v oddíle 4.4 Výběr vzorku a prostředí výzkumu [str. 34] uvádí, že se “architektura 

spánku liší v závislosti na pohlaví, věku a etnicitě (Redline et al., 2004)”. Mezipohlavní (a jiné) rozdíly 

ve spánku jistě mohou být pádným důvodem, proč výzkumné téma takto úžeji zacílit, avšak nijak 

logicky z toho nevyplývá, proč se zaměřit právě na ženy místo na muže.  

Stejně tak není ozřejměno, proč je věkové rozmezí nastaveno na 20 – 30 let, „tedy věk vysokoškolských 

studentů“ [str. 34]. Ač je v teoretické části práce naznačeno, že vysokoškolští studenti mohou 

představovat jednu ze skupin, jíž se mohou zkoumané vlivy obzvláště dotýkat (Oddíl 3.5 Spánek 

vysokoškolských studentů [str. 29 - 30], skupinu respondentek nakonec netvoří jen vysokoškolské 

studentky [str. 34], tedy toto odůvodnění pozbývá významu. Nastavení horní hranice je údajně vedeno 

snahou cílit na ženy bezdětné – to by ovšem bylo možno ošetřit i jinak, prostým dotazem – a autorka 

také „chtěla vyloučit problémy se spánkem v důsledku stáří“ [str. 34], což v tomto kontextu působí 

poněkud úsměvně. Metaanalytické studie totiž ukazují, že různé parametry spánku se sice s věkem 

mění, avšak signifikantně teprve po 40. roce věku a řádově v jednotkách procent za dekádu života 

(např. Ohayon, Carskadon, Guilleminault, & Vitiello, 2004). Stanovení dolní hranice není vysvětleno 



vůbec. Také není jasné, proč se rozřazení respondentek do skupin řídilo tím, zda sledují elektronické 

zařízení právě „alespoň pětkrát do týdne po dobu dvou hodin před spánkem“ [str. 34]. K použitým 

metodám mám dále dotaz, na základě čeho autorka usoudila, že užívání aplikace Sleep as Android a 

vedení spánkového deníku právě po dobu jednoho týdne je dostačující. Navíc se tak dělo v celkem 

specifickém období v roce – v březnu, kdy sice ty z respondentek, které studovaly VŠ, neprožívaly stres 

ze zkoušek, ale kdy také dochází ke změně času na letní, kterážto okolnost jistě ovlivňuje nejen 

subjektivní hodnocení spánku. Stejně tak není vysvětleno, jakým způsobem autorka dospěla 

k okruhům otázek, jež měla připraveny v rámci polostrukturovaného rozhovoru. Je pouze uvedeno, že 

při volbě některých otázek se autorka nechala inspirovat Pittsburgským indexem kvality spánku (PSQI). 

Stran etických aspektů studie postrádám informaci, zda byla schválena etickou komisí. V rámci diskuze 

nicméně oceňuji reflexi pozitiv a negativ kvalitativního výzkumu a interpretačních omezení, 

vyplývajících z použitých metod. 

Práci celkově považuji za zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“, 

samozřejmě s přihlédnutím k průběhu obhajoby. 
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