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Téma práce je velmi aktuální. Elektronických zařízení v životě člověka přibývá a 

jejich vlivy, zejména ty škodlivé nejsou zatím dostatečně zmapovány. Předložená studie 

přináší mnoho zajímavých podnětů k diskusi o jejich vlivu na lidský spánek. 

  

 Komunikace vedoucí práce a studentky byla velmi dobrá a otevřená. Studentka 

konzultovala pravidelně a dokázala aktivně přistupovat k daným připomínkám a zapracovat je 

do své práce. 

   

 Předložená studie je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se 

věnuje vymezení tématu spánku z psychologického hlediska, zaměřuje se na jeho průběh, 

funkce, průběh i význam z hlediska duševní hygieny jedince. Další část je věnována 

teoretickému zpracovaní problematiky poruch spánku a metod hodnocení poruch a kvality 

spánku. Následuje část o vlivu elektronických zařízení na spánek. Zde udělala autorka 

záslužnou rešeršní práci ze zahraniční zdrojů. Oceňuji rozsáhlý seznam literatury. Kapitoly 

jsou uspořádány logicky. Autorka  prokázala slušnou schopnost pracovat s odbornou 

literaturou.  

 

 Empirická studie shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu provedeného na 10 ženách 

ve věku 20-30 let, které byly rozděleny na 2 skupiny podle toho zda sledují těsně před spaním 

elektronická zařízení či nikoliv. Metody výzkumu byly zvoleny: polostrukturovaný rozhovor, 

spánkový deník a mobilní aplikace Sleep Android. Nápad s využitím mobilní aplikace  

považuji za podnětný, nicméně data získaná touto metodou nejsou úplně spolehlivá, využívají 

tzv. metody aktigrafie a jsou pouze orientační. Autorka si to uvědomuje a v diskusi toto 

komentuje. Z hlediska struktury práce, vytyčených cílů a zpracování dat je zde vše poměrně 

přehledně zpracováno. Autorka přinesla velmi zajímavé výsledky, kterým se věnuje i 

následně v kapitole diskuse. Sebekriticky zde též hodnotí objektivitu získaných dat a některá 

možná omezení dané studie.  



Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně. 

Uvedené hodnocení lze přizpůsobit průběhu obhajoby.  
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