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Problematika, kteráje řešena v rigorózní práci je velmi důležitá. vývojové trendy ukazují 
výrazné zvyšování počtu starších osob v populaci. Tematice stáří a změn, které s ním 
souvisejí se v psychologii věnuje stále větší pozornost. Od výrazného zaměření na změny 
psychických funkcí v závislosti na věku je nutno prohloubit přístup k vyrovnávání se 
s nároky životních podmínek a k řešení každodenních problémů. K nim patří i zl11~ny. k nimž 
dochází v souvislosti s rozvojem a užitím informačních technologií. Při této příležitosti 
doporučuji objasnitjakje míněno nepřiměřené tempo rozvoje (str. L ř. 8. zd.), resp. vůči 
čemu či v čem nepřiměřenost spočívá. 

Členění práce do základních částí je pi'"ehledné a po obsahové i formální stránce vyhovuje. 
Teoretická část vychází z kvalitně provedeného rozboru nové odborné literatury k tématu. 
V části Význam Internetu pro seniory je podán velmi zasvěcený pi'"ehled a v části Vyučování 
pro osvojení si počítačů přináší autorka i sekundární analýzu výsledků rúzných výzkumných 
projektů. 

Cílem empirické části práce bylo zjistit názory seniorú na užitečnost počítačll. zejména na 
možné změny jejich názorů navozené použitím počítačú a vliv užití počítačll na mentúlní 
schopnosti i zjistit vliv specifických činitelú na proces osvojování si počítačové techniky. 

Byla získána a hodnocena data uváděná 86 seniory - účastníky počítačových kurzú. 
Limitujícím činitelem těchto analýz je fakt, že výzkum byl proveden pouze v počítačových 
Uídách pro seniory, kdy je nutno počítat s vyšší motivací i schopnostmi osob, jež se do kurzú 
přihlásily. 

Hodnocení efektivity vzdělávání spočívá ve zjišťování účinnosti v různých rovinách, 
Hodnocení subjektivních reakcí účastníků (míra spokojenosti), které bylo použito. má 
nevýhodu v menší vypovídací hodnotě než například záznam o činnosti, rozbor chyb či 
přezkušování znalostí či dovedností. 

I když náplľ} kurzu má určitý sled mohlo se při vyjádření obliby výcviku charakterizovat i 
to jaké principy. fakta či dovednosti je ti'"eba se naučit, resp. chování účastníkú (jaké jsou 
zjistitelné výsledky výcviku). Údaje od vedoucích kurzú mohly identifikovat přednosti či 
slabiny účastníkú. 

V rámci subjektivních měr hodnocení vzdělávání byly správně zahrnuty záklodní činitelé 
jako je spokojenost s instruktorem, spokojenost s výcvikem a administrativním procesem, 
spokojenost s testováním a výsledky, spokojenost s užitečností výcviku, spokojenost 
s pomúckami a spokojenost se strukturou kurzu. 

Je třeba ocenit i to, jak výrazná pozornost byla věnována podmínkám při výcviku. 
S tím dosti kontrastuje zpochybnění kvality výsledků mentálních testů (distanční získúvání. 
neúplnost dat apod.). 

V textu j sou některé terminologické či jazykové nepřesnosti a překladové necl llslednosti. 



Závěr. 

Dílčí připomínky či doporučení, která jsem uvedl nesnižují odbornou hodnotll práce. 
Lze z ní výrazně čerpat i pro využití v praxi. Některých omezení si byla vědoma i autorka a 
k určitým postupúm je sama kritická. Práce je i bohatě obrazově dokumentována. 
Předloženou práci Mgr. Alexandry Jordankové doporučuji k rigoróznímu řízení. 
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