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Teoretická část (senioři a stáří, informační technika a vyučování ovládání 
počítačů) je zpracována výstižně na základě nové odborné literatury knižní, 
časopisecké i webové v angličtině a češtině. Pojmy se kterými se pracl!j~ j~ou přes~ě 
definovány. Teoretické modely používání a využívání počítačů seniory jsou 
přiléhavé. 

Empirická část práce se tyká 86 aktivních seniorů, členů Seniornetu a Council 
of Aging, dvcl! ~eziskov)Tch organizací v USA Věk nejmladšího účastníka byl 56, 
nejstaršího 92, průměrný věk 70 let. Soudě podle fotogr:::.fii . ve skupině jsou senioři 
velmi aktivní, zaujatí prací na počítači. Názory participantů byly zjištěny pomoci 
dotazníku a rozhovorů. Byly použity též testy paměti. 

Účastníci věří, že ov!~dání a užívání počítačů pozitivně ovlivňuje mentální 
<:tim1l1aci !'l ::Iktivní my<;lení. N::I1](~ení se ovládat a využívat počítače zvyšuje jejich 
sebevědomí a pocity úspěšnosti. Ovládání a užívání počítačů zvyšuje jejich 
společenskou integraci, soběstačnost a nezávislost i jejich postavení v společnosti. 
Dále věří, že naučení se ovládat počítač závisí na instruktorově kreativitě a jeho 
přístupu k učivu, na jeho znalosti způsobu vyučování seniorů. 

Uvedené výroky byly testovány formou osmi hypotéz a pozitivně ověřeny. Je 
uvšem nutno si připomenout, že výzkum byl proveden u výběru lidí, kteří byli pro 
používání a využívání počítačů nejlépe motivování. Tím jsou ovšem dány i určité 
meze generalizace. 

Hypotéza týkající se víry účastníků, že naučení se ovládat počítač je závislé na 
velikosti v-yučované skupiny, je plUblematická. Tato otázka Uejí formulace) by měla 
být spíše předmětem objektivního testování a kvantifikace (např. registrován: a 
opravování chyb při nácviku instruktorem, sledování úbytku chyb, kolika žákům 
v malé skupině instruktor ještě stačí bezprostřt:uně opravovat chyby při určitém 

hardwaru a softwaru). 

Testování a retestování paměti neprobíhalo za standardních podmínek, 
nevyhovuje psy..:hometrickým požadavkům, nevede ke spolehlivým závěrům. 
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Drobné připomínky 

stránka řádek ~oznámka 
15 8 zd. místo malofunkcí správně malfunkcí 
16 6a4 místo tinnitus v češtině tinitus (jedno n) doplňme ještě ušní 

zd. šelest nebo 
- pasáž zní:. ... obecně zvaný ušní šelest nebo zvonění v uších. 

23 3 sh. místo technicky správně techniky. 
51 5 zd. místo prováděly komfort lépe zajišťovaly komfort 
75 3 sh. místo Stastistical správně Statistical 
94 3 sh. místo bankovního správně bankovních 

102 13 sh. místo nesouhlasil správně nesouhlasilo 
111 1 zd. místo Weatheral správně Weatherall 
113 9 sh. místo kádrové profily lépe osobnostní profily 
127 1 zd. před eliminovat vložme co nejvíce - pasáž zní ... co nejvíce 

eliminovat 
128 6 zd. místo Publishin správně Publishing 
131 14 zd. místo diffrences správně differences 
132 13 zd. místo Persitence správně Persistence 

seznam místo Agrre správně Agree 
zkratek 

Závěr 

Autorka si zvolila závažné téma, které zpracovala z různých hledisek, zejm. však ze 
~úbjektivní stránky účastníků, t.j. pojednala o jejich přesvědčení o prospěšnosti 
počítačů. Výsledky jejího výzkumu jsou hodnotné pro praxi. Tam kde se některé 
metody (paměťové testy) neosvědčily - je sama kritická a navrhuje nové postupy. 
Uvedení pomůcek pro seniory při obsluze počítačů je užitečné. PředlužcHuu práci 
doporučuji k rigoróznímu řízení. 
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V Praze 8. března 2006 Prof PhDr. Jiří Hoskovec, CSc. 
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