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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Lacinova Eva  
Název práce: Senioři ve světě nových médií 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Jirák Jan 

Pracoviště: IKSŽ 
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce vycházela ze stručných, ale dobře koncipovaných tezí. Úpravy, které autorka oproti tezím provedla, jsou 
spíše rozvinutím tezí a směřují především ke struktuře výsledného textu a představují různá doplnění, rozšíření a 
přeskupení a přehlednosti výsledku nepochybně prospěla. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce vychází z velmi solidní rečerše relevantní literatury k tématu, tedy jak k problematice stárnutí, tak k otázce 
postavení a role médií v životě seniorů. Ze zdrojů, které autorce přece jen unikly, je třeba upozornit na to, že 
projekt Senior Care Corner má i oddíl věnující se sociálním médiím (http://seniornet.org/blog/social-media-
guidelines-for-seniors/), a zcela jistě na práce Iva Možného z oblasti sociologie rodiny, z nichž bylo možné 
čerpat inspiraci k roli mezigeneračních vztahů. Při práci s literaturou zůstává autorka u obecných hodnotících 
tvrzení, které nepodkládá argumenty ("velmi postatným je spis", s. 7, "velmi zajímavým se jeví …spis", s. 7, 
"nejpřínosnější spis", s. 8, "klíčovou prací je … spis", s. 9, apod.). Zvládnutí techniky výzkumu (rozhovory) je 
prokazatelně solidní (a dokládá to jak popis práce v kap. 3.3 a následujících obsahující i diskusi ke struktuře 
scénáře rozhovorů, tak také přepis rozhovorů v příloze). Soubor metod práce přiměřený clíli lze v práci obtížně 
identifikovat - kapitola 3.8 zpracovávájící rozhovory je fakticky spíše jen jejich popisem s ilustrativními citáty 
(diskuse o metodách analýzy a interpretace rozhovorů v ní absentuje zcela), kapitola čtvrtá slibně nazvaná 
Senioři a média: Analytická část je jen dvouapůlstránkovým zamyšlením nad tématem. Kvalitativní metoda, k níž 
se autorka hlásí, se v pokusech o intepretaci mění ve skryté (a fakticky málo hodnotné) kvantifikace ("Dotazovaní 
nejčastěji uváděli, že z médií nejhojněji používají televizi", s. 61). 
 



3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je v zásadě strukturovaná logicky - postupuje od teoretického rámce k popisu sběru materiálu a jeho 
analýze, přílohy jsou zařazeny vhodně (zbytečné je zařazení scénáře rozhovoru jak do textu, s, 44, tak do příloh, 
příloha č. 7). Odkazy v textu jsou uváděny spolehlivě a ukázněně. Práce je pojmoslovně ustálená a spolehlivá, 
stylisticky místy poněkud toporná (příklad za všechny "Problematika je nesmírně komplexnějšího rázu a 
formulací toho, co je možné chápat pod pojmem komunikace, existuje velké množství", s. 11). Výslednému textu 
by prospěla ještě závěrečná technická korektura (která by ostranila např. automatické psaní velkých písmen za 
tečkou v případech typu "Srov. Tamtéž", s. 11). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka předložila solidně zpracovanou práci na zajímavé téma. Práce má spíše povahu úvodní sondy do 
problematiky, její předností je pečlivost popisu práce, její slabinou je deskriptivnost bez hlubšího promyšlení 
techniky práce se získanými empirickými podklady.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Existují starší odborné práce věnující se vztahu seniorů a dřívějších "nových" médií (např. filmu nebo 

televize)? 
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


