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Jak již napovídá název bakalářské práce Kryštofa Kodla Informační 
společnost a nové nerovnosti: Výzkum digital divide v populaci českých seniorů, autor 
se zabývá problémem nerovného přístupu k internetu, a to konkrétně na skupině 
seniorů v České republice. 

Práce má velmi dobře vytyčený výzkumný a výzkumné cíle, vhodně zvolené 
metody a logickou strukturu. První část tvoří velmi dobrý teoretický úvod, který 
svědčí o tom, že autor nastudoval jednak relevantní literaturu k širšímu kontextu 
svého výzkumu, tj. teorie o fenoménu informační společnosti, dále pak literaturu 
týkající se základního teoretické konceptu, se kterým pracuje, tj. konceptu digital 
divide, a seznámil se také s výzkumy provedenými na téma přístupu a využívání 
internetu v České republice.  

Autorem zvolený výzkumný problém, nejenže vychází ze zmíněné teorie 
digital divide, ale doplňuje existující výzkumy na toto téma v České republice tím, že 
se zaměřuje na skupinu (seniory), která jednak nebyla z tohoto hlediska v ČR 
podrobněji zkoumána a o které se dá rovněž předpokládat, že jí důsledky nerovného 
přístupu k internetu ohrožují více, než většinovou populaci. 

Autor dále velmi vhodně zvolil metodologii, totiž kvalitativní výzkum formou 
polostrukturovaných interview na vzorku 17 respondentů, z toho 7 uživatelů a 10 
neuživatelů. Velmi dobře zvolil oblasti (kategorie) dotazů i samotné otázky. Na 
základě rozhovorů pak K. Kodl sestavil profily uživatelů a neuživatelů a v závěrečné 
části zodpověděl své výzkumné otázky. Velmi oceňuji skutečnost, že autor jak v 
průběhu analýzy (poznámky na s. 36 a 37), tak v závěrečné části identifikoval 



tematické okruhy, na které by bylo dobré se zaměřit v dalších výzkumech, a to 
kvantitativních i kvalitativních.  

 
Závěr: Bakalářskou práci Kryštofa Kodla pokládám za nadprůměrnou práci, která nejen 
splňuje, ale překračuje požadavky na tento typ prací obvykle kladených – jednoznačně ji 
doporučuji k obhajobě s hodnocením "výborně" a navrhuji jí udělit 50 FHS bodů. 
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