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Otázky, podněty k obhajobě:  
 

- Z návrhu projektu vyplývá velká různorodost a náhodnost seniorského vzorku populace, 
podle jakých proměnných by bylo možno párovat kontrolní soubor s výzkumným, aby 
se zamezilo jejich vlivu? 

- Vzorek populace je věkově vymezen spodní hranicí 65let, uvažujete o horní hranici?  
Může mít věk vliv na formu a obsah chystaného kurzu? (Sejde-li se například v jednom 
kurzu skupina 65-85letých seniorů?) 

 
 
 

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny x    

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně x    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování x    

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne  x    

Stanovené cíle: splněny – nesplněny  x    

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení  x   

Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou x    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená  x   

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

x    

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  x    

Formální úprava práce:  odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb  x    

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  x    

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné x    

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé x    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální x    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy x    

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb x    
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Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
U teoretické části práce vnímám dvě ohniska a to téma osamělosti a problematiku 

výzkumu vlivů sociálních sítí. Práce je naplněna četnými zdroji a to jak českými tak 
zahraničními. Práce je poutavě napsána a má dobrou návaznost. 

V případě zájmu o rozpracování bych doporučila zvážit doplnění části o seniorské 
populaci, která se v práci sice nachází, ale domnívám se, že v případě realizace výzkumu, by se 
výzkumník potýkal právě s problémy vzniklými z pohledu na výzkumný vzorek seniorů, který 
vnímám popisovaný jako téměř homogenní, ale sama o něm smýšlím jako o velice různorodém. 
Kdy senior čerstvě v důchodu, ve věku 65let, se nevždy dá porovnávat se seniorem ve věku nad 
osmdesát let, který je více sužován zdravotními i sociálními úskalími. Zacházení s počítačem u 
seniorů ve věku 65+ není v české populaci normou, postrádám zde premisu o úrovni 
počítačové gramotnosti u této populace, popř. o úrovni nezbytné pro vstup do studie.  

Ve výzkumné části práce postrádám jasné definování výzkumného problému, který byl 
zmíněn pouze v úvodu, v rámci diskuze bych doporučila větší rozpracování faktorů spojených 
se seniorskou populací. 

 
Celkově je však práce dobře sestavena, obsahuje malé množství gramatických a 

stylistických chyb, byla provedena kvalitní rešerše a dobré nastínění teoretické problematiky. I 
v oblasti výzkumného projektu je patrná snaha o precizní rozpracování. 
 
 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 

Celkově je práce velice zdařilá, systematicky mapuje téma role sociálních sítí v pocitu 
osamělosti u seniorů. Teoretická i empirická část odpovídá bakalářskému stupni zpracování. 

 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh klasifikace:   výborně 
 
 
V Praze dne 27.8.2019 podpis 


