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Průběh doktorského studia  

Spolupráce s Ivou Zadražilovou v průběhu celého jejího studia byla nadstandardní. Až na 

drobné výjimky postupovala dle stanoveného ISP a své studijní povinnosti plnila včas. Její 

pravidelné každoroční hodnocení probíhalo zcela bez problémů.  

Za klíč k úspěchu považuji fakt, že se doktorandce podařilo hned v samém úvodu studia 

připravit úspěšnou žádost o projekt v rámci výběrového řízení Grantové agentury Univerzity 

Karlovy (GA UK): na jejím základě získala tříleté financování pro řešení projektu „Senioři a 

digitální propast“. Pevný časový harmonogram projektu, nastavené požadavky na publikační 

výstupy a další požadavky s řešením projektu spjaté vedly doktorandku krok za krokem 

relativně velkou rychlostí k cíli stanovenému v projektu disertační práce.  

Komunikace s doktorandkou probíhala bez jakýchkoliv obtíží. Iva Zadražilová pracovala 

samostatně, byla schopná získávat cenné kontakty v české i zahraniční odborné komunitě 

spjaté s řešeným tématem – a sama se do této komunity pevně zařadila. Věřím, že i po 

skončení doktorského studia bude dál téma rozvoje informační a mediální gramotnosti 

rozvíjet, byť třeba ne nutně s tak jednoznačným zaměřením na cílovou skupinu seniorů. Její 

konzultační služby ale v této oblasti bude jistě využívat nejedna instituce – ať už půjde o 

knihovnu nebo organizaci zaměřenou přímo na práci s touto věkovou skupinou.  

 

Disertační práce  

Téma disertační práce považuji i po pěti letech od jeho zadání za vrcholně aktuální – dokonce 

bych si dovolila tvrdit, že je dnes možná ještě aktuálnější než v roce 2014, kdy jsme jeho 

vhodnost s Ivou Zadražilovou poprvé konzultovaly. Zvětšující se cílová skupina seniorů, 

dostupnost technologií a také rostoucí míra IT gramotnosti v této věkové skupině velmi silně 

ovlivňují potřebu rozvoje informační a mediální gramotnosti a proměnu vzdělávacích aktivit 

v této oblasti zaměřených právě na seniory. Dnešní senioři (z pohledu odevzdávané práce lidé 

65+) již strávili většinou svého produktivního života ve společnosti osobních počítačů a dalších 

zařízení a velkou část života i v prostředí internetu.  

Iva Zadražilová se tématu věnovala do hloubky a systematicky. Po fázi důkladného studia 

odborné literatury k tématu a sběru inspirace na zahraničních odborných akcích, připravila 

metodologicky velmi dobře zpracovanou výzkumnou část. Využila kombinaci několika 

výzkumných metod a podařilo se jí získat velké množství dat. V této fázi byla přizvána v roli 

konzultantky PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU), 

které vnesla do přípravy disertační práce svou expertízu zejména v oblasti kódování dat a jejich 



zpracování ze statistického úhlu pohledu. Dr. Kovářové bych tímto chtěla vyjádřit velký díky, 

jelikož byla velkým přínosem a z velké míry se podílela na úspěšném dokončení disertační 

práce.  

V rámci svého vyjádření k disertační práci Ivy Zadražilové bych chtěla zdůraznit ještě jeden 

důležitý prvek: průběžné výsledky výzkumu k tématu disertační práce doktorandka 

prezentovala – a tím podrobovala důkladné oponentuře – na domácích i zahraničních akcích. 

Za všechny bych chtěla vyzdvihnout účast na ECIL 2017 – European Conference on Information 

Literacy (Saint-Malo, France, 18. - 21. 9. 2017).  Tato konference s mezinárodní účastí má ve 

svém programu pravidelně zařazené tzv. doctoral forum, do něhož mohou své příspěvky 

s průběžnými výsledky výzkumu přihlašovat doktorandi z celého světa. Již samotné zařazení 

do programu je velkým úspěchem. Nebývalou přidanou hodnotou je fakt, že doktorandi získají 

zpětnou vazbu od těch nejlepších školitelů zaměřených na problematiku informační a mediální 

gramotnosti (namátkou: Sirje Virkus, Tallin University či Sheila Webber, University of 

Sheffield). Takto obdržená zpětná vazba každého doktoranda posune o velký kus kupředu – a 

nejinak tomu bylo u Ivy Zadražilové. Úspěšně dokončila výzkumnou část své práce, publikovala 

výstupy a připravila metodiky pro vzdělávání seniory zaměřené na překonání tzv. digitální 

propasti.  Metodiky již byly prezentovány na několika odborných akcích a odezva ze strany 

institucí, které mohou být jejich potenciálními uživateli, byla velmi pozitivní.  

Disertační práce Ivy Zadražilové a v ní obsažené výsledky jsou velmi důležitým příspěvkem 

k řešení problému s celospolečenským záběrem: senioři, jejich další vzdělávání směřující 

k lepší schopnosti orientace v současné rychle se měnící společnosti a role, kterou v jejich 

vzdělávání mohou hrát knihovny. Knihovny jakožto instituce těšící se velké důvěře právě této 

generace a instituce úzce spolupracující s dalšími klíčovými partnery (univerzity 3. věku, 

domovy seniorů aj.).  

Disertační práci doporučuji k obhajobě. A v případě jejího úspěšného průběhu doporučuji, 

aby byl mé doktorandce, PhDr. Ivě Zadražilové, udělen titul Ph.D.  

 

V Praze, dne 13. 10. 2019    

 

PhDr. Hana Landová, Ph.D.  


