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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) 
Cíle práce jsou ve shodě se schválenými tezemi, soulad v dalších bodech nemohu hodnotit, neboť v elektronické 
verzi práce část tezí chybí a tištěnou verzi bohužel nemám k dispozici, na základě dříve proběhlých konzultací a 
soudě dle celkové úrovně výsledné práce předpokládám, že autorka postupovala v souladu s tezemi a že provedla 
jen odchylky, které popisuje v úvodních pasážích práce a které dle mého přispěly vyšší kvalitě výsledné studie.  
 
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 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka zpracovala přiměřené množství odborné literatury. Vhodně rešeršovala jak relevantní tituly vážící se k 
problematice stáří a stárnutí, tak literaturu a studie zaměřené na vztah seniorů a médií. Je potěšitelné, že autorka 
nabízí též diskusi použité literatury, ta je vedena pečlivě, v některých případech snad ale příliš zjednodušujícím 
způsobem (například hodnocení literatury z oblasti mediální gramotnosti).  
Po obsahové i formální stránce je práce vytvořena nadstandardně kvalitně. Materiál je přehledně a precizně 
zpracován, pokud práci v bodu 2.3 hodnotím jako velmi dobrou, je to proto, že výsledky empirického výzkumu 
jsou dle mého soudu možná až příliš stručné (obzvláště po teoretické části slibující více). (Jako problematičnější 
vidím i provázání analytické části s problematikou mediální gramotnosti.) I při této stručnosti jsou však výstupy 
práce zajímavé a přínosné. Stejnými adjektivy hodnotím i původnost práce a její přínos rozvoji oboru, toto téma 
v našem kontextu začíná sice v poslední době rezonovat, ne však stále dostatečně.  
  
 
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 - 
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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autoka postupuje až příkladně logicky, vysvětluje své kroky a vhodně je odůvodňuje. Práce je dělena do tří celků 
- teoretického, praktického a analytického. Zde bohužel dochází k jisté disproporci: vzhledem k obsáhlé 
teoretické části mohly být obě následující částí více rozvedeny, zejména pak část analytická, která je spíše než 
samostatným oddílem stručným závěrečným shrnutím. Citační norma je pečlivě dodržována, práce je jazykově 
bezchybná, zjevně prošla velmi pečlivou korekturou (chyba v interpunkci pouze na str. 2), drobná připomínka by 
se mohla vázat ke stylistické úrovni: ve snaze dosáhnout co nejvyšší kvality se autorka místy dopouští 
nezvyklých slovních spojení, přesto je práce povětšinou velmi čtivá a po všech stránkách kvalitní.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Eva Lacinová svou práci vypracovávala samostatně, proto jsem si text s chutí pročel a byl příjemně překvapen 
jeho vysokou úrovní. Domnívám se, že autorka beze zbytku naplnila, co si v úvodu předsevzala, a výsledná 
studie může sloužit jako příspěvek k rozvoji zkoumání vztahu seniorů a nových médií. Ačkoli autorka v práci 
zdůrazňuje, že jejím cílem nebylo přinášet nové objevy, ale spíše se pokusit doplnit dosavadní vědění v této 
oblasti, domnívám se, že se mohla pokusit z matérie, kterou vytvořila, vytěžit ještě o něco více, vzhledem k její 
erudici by toho jistě byla schopna. V rozhovorech s respondenty se mohla pokusit jít hlouběji a pokusit se 
výsledky rozsáhleji interpretovat. Takto práce může sloužit zejména (ve své teoretické části) jako přehledný text 
rešeršující problematiku stáří doplněný o drobnou a pečlivě zpracovanou kvalitativní studii popisující pohled 
několika seniorů na média (z něhož nejsou vyvozeny zásadnější závěry). Jedná se ale o studii kvalitní, přínosnou 
a zajímavou. Práce beze zbytku vyhovuje nárokům kladeným na práci diplomovou, vřele ji doporučuji 
k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Které zjištění vzešlé z Vašeho výzkumu je dle Vašeho soudu nejzásadnější? 
5.2 V poslední době se začínají objevovat vzdělávací kurzy, které mají seniorům pomáhat ovládat nová 

média, myslíte si, že podobné akce a) mají smysl, b) najdou u seniorů odezvu? 
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! 
 


