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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Tereza Lusková 

Název práce: Senioři v medializovaném světě 
 
Vedoucí práce: Jan Balon 

Oponent/tka:  

Navržené hodnocení: C 
 
 
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? 
 
Práce se zaměřuje na téma mediální gramotnosti. Tu zkoumá u seniorů, u nichž se často tematizuje 
problém manipulativnosti mediálních sdělení a nižší kompetence při práci s novými médii. Cílem 
práce přitom je ptát se, jak se utváří „zkušenost“ seniorů ve vztahu k novými médiím, jak tuto 
zkušenost senioři sami reflektují a jestli jsou skutečně ve hře ty koncepty (důvěra, aktivní stárnutí, 
sebevzdělávání apod.), s nimiž se v diskursu mediální gramotnosti a mediálního vzdělávání dnes 
operuje. Zjevným problémem práce, který je důsledkem současné situace spojené s omezeným 
kontaktem, je přílišná homogenita zkoumaného vzorku 8 seniorů. Původním záměrem bylo oslovit 
rozmanitější skupinu seniorů, s přibývajícím časem bylo nezbytné vzít zavděk těmi, kteří byli 
schopni a ochotni v karanténě na dané téma komunikovat – tedy ti mediálně vyspělejší, zdatnější a 
také obeznámení s konceptem mediálního vzdělávání – prostřednictvím Univerzity třetího věku. 
Celkově vzato jsem byl s přístupem autorky spokojen a domnívám se, že v rámci omezených 
možností napsala dobře strukturovaný text.   
 
 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Části práce, které souhrnně představují klíčové pojmy mediálního vzdělávání, jsou zpracovány 
přehledně. Opírají se o dostatečné množství zahraniční literatury. 
 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Samotný kvalitativní výzkum (8 polostrukturovaných rozhovorů) je zpracován v souladu s běžnou 
praxí na naší katedře. 
 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
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Autorka argumentuje kontrolovaně. Úvodní části mají spíše přehledový charakter. Textu trochu 
škodí jeho roztříštěnost na přílišného množství podkapitol.  
 
 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
 
Ano, v tomto ohledu nejsou problémy. 
 
 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
 
Úroveň odkazového aparátu je dobrá. Formálně je text zpracován v souladu s požadavky.  
 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
 
 
 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
 
 
 
 
Celkové hodnocení práce: 
 
Diplomovou práci Terezy Luskové hodnotím jako velmi dobrou (C). 
 
 
Datum:          Podpis: 
17. 6. 2020 
 


