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POSUDEK  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 
 

Typ posudku: oponent 

Autorka práce: Bc. Tereza Lusková  

Název práce: Senioři v medializovaném světě. 

Oponent práce: Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 

Navržené hodnocení:  D až E 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) 

rozepište podle níže uvedených kritérií. 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce 

vhodně strukturována? 

Tereza Lusková částečně uvádí cíle své práce na str. 3 v úvodu práce. Uvádí, že: „… se 

zaměřuje na seniory…“ a že jednou z otázek je: „… využívání nových mediálních platforem“ 

(patrně těmito seniory). Podle toho, co uvádí: „… může docházet k zneužívání neznalosti 

seniorů v oblasti nových informačních a komunikačních technologií a následné manipulaci se 

seniory.“ (str.3) Na str. 34 a 35 v části 3. Metodologie výzkumu pokračuje ve specifikaci 

výzkumných otázek: „… jaká je zkušenost seniorů v oblasti využívání nových médií, proč 

senioři manipulacím podléhají častěji než další věkové skupiny, proč jsou častými šiřiteli 

spamových emailů, kde se naučili pracovat s novými médii nebo jakou roli hraje fakt, že 

médiu důvěřují. (str. 34) Dále pak uvádí, že cílem výzkumu je: „… zprostředkovat vhled na 

situaci z pohledu samotných seniorů…“ (str. 35). Formulace výzkumné otázky je částečně 

jasná (kde se naučili pracovat s novými médii a role důvěry v médium), částečně ale buď 

vágní nebo dokonce vzhledem ke způsobu řešení nepříliš vhodná: (proč senioři manipulacím 

podléhají, … proč jsou častými šiřiteli spamových emailů?)  

Pokud se podíváme podrobněji do kapitoly 4 Analýza dat a do kapitoly 5 Závěr, nenajdeme 

tam ani potvrzení těchto dílčích tvrzení, ale ani vyvrácení a vysvětlení, proč autorka tato 

očekávání na empirických datech nepotvrdila. Přitom se nejedná o problém malého počtu 

respondentů. To u kvalitativní studie bývá. Ale jde patrně o nevhodně zvolený soubor 

respondentů. Přitom autorka v metodice přímo píše: „Výzkumník musí dbát na pečlivý výběr 

participantů tak, aby byli nositeli zkoumaného jevu, jedná se tedy o záměrný výběr.“ (s.35)  

Cíl práce byl tedy splněn jen částečně. 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 

texty? 

V literatuře jsou použity české i cizojazyčné studie. Někde je však odkaz na cizojazyčné 

studie nepříliš vhodný. Například odkaz na práci z USA uvádí, že: „… Senioři představují 

rostoucí segment uživatelů internetu, který disponuje volným časem a vyšším příjmem než 

průměrný uživatel internetu.“ [Lewis, Ariyachandra, Cincinnati 2010] Platí to spíše jen o 

rostoucím segmentu uživatelů a o jejich volném čase. Pokud jde o příjem seniorů platí to 

patrně jen pro ekonomicky dosud alespoň částečně aktivní seniory.   
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3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 

jejich analýzy?  

Použitá data jsou zvolena bohužel bez zjevné vazby na cíleně vybíranou část seniorů, kteří by 

podléhali manipulacím a bezmyšlenkovitému přeposílání spamů. Patrně v české populaci 

takoví senioři jsou. Záměrný výběr však na ně diplomantka bohužel nezaměřila. Její 

konverzační partneři a partnerky se jednoznačně a opakovaně vymezovali proti zařazení do 

této skupiny. A podle charakteristik jejich věku, minulých povolání, vzdělání a aktivit byly 

jejich výpovědi v tomto smyslu důvěryhodné. Nebylo pravděpodobné u této skupiny seniorů 

očekávat naplnění takového jednání a chování. Bylo patrně třeba vybrat seniory v průměru o 

pár let starší, s nižším stupněm vzdělání, asi i s nižším socioekonomickým statusem, a hlavně 

bez zkušeností se samostatným kritickým myšlením. Svědčí o tom přímo citace z rozhovorů.  

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěla? 

Pokud jde o tvrzení o seznamování s novými médii, o kurzech, o životních zkušenostech 

seniorů, jsou argumenty v pořádku. Pokud by ale mělo jít o prokazování toho, že zkoumaní 

senioři podléhají manipulacím anebo, že snad jsou šiřiteli spamových emailů, pak takové 

argumenty v práci nenajdeme. Bohužel však autorka ani nevysvětluje, proč se to nepotvrdilo 

ani proč tuto část očekávaných výsledků neprokázala či dokonce vyvrátila.  

5. Jsou v práci autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

V zásadě ano.   

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Odkazy na literaturu jsou provedeny předepsaným způsobem. Není však ve všech případech 

zřejmé, k čemu jednotlivé pasáže uvedené v teoretické části práce slouží při provádění 

konkrétních analýz rozhovorů.  

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li 

jaké). 

Výběr konverzačních partnerů a partnerek nebyl proveden s dostatečným ohledem na cíle 

práce. Nepodařilo se ani prokázat ani vyvrátit značnou část předem formulovaných tezí, 

týkajících se seniorů a jejich nakládání s novými médii.    

8. Náměty na diskusi při obhajobě práce. 

Jak by měli být vybíráni senioři, aby bylo možno prokázat jejich podléhání tlaku 

nových médií a dezinformacím, které z nich mohou pocházet?  

Celkové hodnocení práce: 

Diplomovou práci studentky Bc. Terezy Luskové z výše uvedených důvodů hodnotím 

stupněm D až E a rozhodnou její schopnosti při obhajobě. 

Datum: 11. června 2020   

 

 

                      

               Podpis: 


