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Cíl práce: 

[dle SIS]:  

Cílem práce je zjistit, jakým způsobem senioři získávají informace o politickém dění v České 

republice a jakou roli v získávání informací hrají elektronické informační zdroje. 

V úvodu práce budou formulovány výzkumné otázky, týkající se způsobu získávání informací 

o politickém dění v ČR u seniorů z aktivních seniorských skupin a klubů ve věkové kategorii 

65-75 let. V rámci praktické části bude realizován kvalitativní výzkum, a to s využitím 

metody polostrukturovaných rozhovorů. Výsledky budou interpretovány v bakalářské práci. 

 

 

Hodnocení práce: 

Na základě dlouhodobého zájmu o problematiku se studentka Adéla Marková rozhodla 

zpracovat téma informačního chování seniorů. Je to téma, které již bylo zpracováno v mnoha 

studiích, ale vzhledem k aktuálnosti a potřebnosti si jistě zaslouží i další zkoumání. 

Bakalářská práce je vhodně strukturována. V práci autorka nejdříve teoreticky shrnula na 

základě dostupné literatury přístupy ke zkoumání informačního chování se zaměřením na 

seniorskou populaci. Teoretická část má ryze kompilační charakter. V teoretické části 

postrádám větší důraz na již provedené výzkumy v této oblasti. Je škoda, že v závěrečném 

seznamu se sice objevuje titul Petra Lupače - Za hranice digitální propasti, ale v textu z něj 

citováno není. Naopak Moravcova práce - Média v tekutých časech je v textu citována 

několikrát, ale neobjevuje se v závěrečném seznamu citací. V textu je jednou uvedena chybně 

s rokem 2017. Stejně tak chybí práce Bawdena a Robinson v závěrečném seznamu citací, v 

textu je citována několikrát s různými roky vydání, nebo se jedná o více prací?. 

Průzkumnou část vyhotovila autorka na základě telefonických rozhovorů vzhledem k 

pandemii nemoci Covid-19. Poměrně pečlivě se snažila vyhodnotit a interpretovat jednotlivé 

odpovědi. Celkově je bakalářská práce Adély Markové solidní sondou do informačního 

chování seniorů v ČR. 

 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím známkou velmi dobře. 

 

 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné bodové 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Viz výše 25 bodů 

přínos Práce přináší nové poznatky i přes jisté 

drobné nedostatky zejména v teoretické části 

práce. 

12 bodů 



citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Viz výše 8 bodů 

slohové zpracování Slohové zpracování je na dobré úrovni 15 bodů 

gramatika textu Bez výrazných gramatických pochybení 5 bodů 

      

CELKEM   65 bodů 

   

 

 

 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji obhajobě. 

 

       PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 


