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Ambiciózním cílem předložené práce je pomocí syntézy současné odborné literatury odpovědět na 

otázku, jakým způsobem vpád nových komunikačních médií proměnil komunikaci mezigenerační. 

Relevanci této otázky autorka obhajuje vhodně poukazem na její nedostatečné syntetické zpracování 

v současné literatuře. 

Na jedné straně je třeba ocenit již volbu výzkumné otázky, neboť poučena nastudovanou literaturou 

se diplomantka ve své práci distancovala od mnou navrhované, zjednodušující, otázky, zda internet 

v mezigeneračních vztazích působí spíše jako diferencující (tj. distancující) či propojující (tj. 

přibližující) činitel. Místo toho autorka prostřednictvím rešerše aktuální a relevantní zahraniční 

literatury zpracovala otázku proměny komunikace zvlášť pro vztahy přes jednu generaci (tj. děti a 

prarodiče) a zvlášť pro vztahy mezi rodiči a dětmi. Poměr pozornosti, které autorka věnuje těmto 

dvěma typům vztahů je zhruba reprezentativní vůči pozornosti, které se těmto dvěma typům vztahů 

dostává v současném výzkumu. Toto odůvodnění odlišné pozornosti autorka v práci i využívá (kpt. 

„Prarodiče a vnoučata“ má jen tři strany). Poznatky z bohaté literatury pojednávající o proměně 

komunikace mezi rodiči a dětmi pak diplomantka systematizuje prostřednictvím identifikovaných tří 

základních modifikátorů (aspektů) vzorců mezigenerační komunikace – časoprostorové osy 

komunikace (koprezence a koordinace sociálních aktérů), osy komunikačních norem a osy pole 

komunikačních možností strukturujícího vyjednávání soukromí (a identity). Výsledkem je pozornosti 

hodné pojednání umožňující čtenáři pochopit základní dynamiku a faktory probíhajících proměn 

mezigenerační komunikace, čímž autorka plní cíl, který si v úvodu práce předsevzala.  

Na druhou stranu je ovšem otázka práce dosti obecná, což vytváří ambici, která je v bakalářské práci 

naplnitelná obtížně. Je třeba ocenit rozsah použité, téměř výhradně zahraniční, odborné literatury, i 

výslednou snahu o systematizaci poznatků, plnění velké výzvy ale bylo vykoupeno slabší vodící hlavní 

linkou, která by spojovala dílčí syntézy a poznatky do explicitně cíleného vyprávění. Pokud by nešlo o 

práci bakalářskou, mohl by se posuzovatel pozastavit také nad tím, zda nemělo většího smyslu 

věnovat se hlouběji spíše otázce málo prozkoumané než jednomu z hlavních témat diskuse o účincích 

internetu na společnost (byť posuzované ze specifického úhlu mezigenerační komunikace). 

Z hlediska formálních kvalit práce je potřeba vyzvednout prokázanou schopnost práce s větším 

množstvím odborných zdrojů, pozice autorky v textu je zřejmá, využívané texty jsou mezi sebou 

konfrontované, ocenit je také třeba vyvozování dílčích výzkumných otázek v průběhu syntézy 

zjištěných dílčích skutečností. Autorka tedy zvládla dobře formální náležitosti práce s odkazovým 

aparátem, obsahově se ale některé části textu blíží sledu informací relevantních vůči názvu kapitoly, 

přičemž ale nejsou dobře provázané mezi sebou, tj. netvoří „odbornou prózu“ (viz výše). Viz např. 

kpt. 4, která vlastně nemá úvodní část a postrádá závěrečné shrnutí prezentovaných dílčích poznatků, 

či kpt. 2, která není vůbec propojená s úvodem a kpt. 3. Není také zřejmé, proč je v textu zařazen 

takto pojatý výklad multitaskingu. Tato část textu působí spíše jako odbočka, autorka pojednává 

některé dílčí aspekty tohoto tématu, aniž by bylo zřejmé proč, či jaký mají vztah k centrální otázce 

práce. Co se týče práce s empirickými zdroji, tak by místy asi bylo vhodnější používat složený odkaz 

k více zdrojům, a to zejména tam, kde autorka deklaruje nějaký obecný vzorec, a i když má v použité 

literatuře uvedené zdroje z jiných zemí či oblastí, odkazuje pouze na jeden (např. první věta druhého 

odstavce na s. 15).  



Práce by zasloužila ještě jedno korektorské čtení zaměřené na překlepy a kostrbaté, místy až nečeské 

větné stavby. Nejsou sice dramaticky početné, při čtení ale působí rušivě. 

Autorka tvrdí, že metodou práce je systematická rešerše, v textu ale chybí popis, jak postupovala, 

jaká byla kritéria vyhledávání a výběru textů, případně jak získané materiály systematizovala. 

Struktura textu odkazuje k identifikovaným aspektům komunikace, reflexe kvality zvoleného výběru 

aspektů ale chybí, čtenáři pak není jasné, zda struktura páté kapitoly odkazuje k nějak zakotvenému 

výsledku systematické práce se zdroji, nebo jde jen o výběry častěji se objevujících témat v současné 

odborné diskusi. Postup by bylo dobré u obhajoby osvětlit. 

K diskusi bych předložil otázku, jak lze chápat výsledky práce, tj. zjištěné užíváním internetu ovlivněné 

proměny mezigenerační komunikace, z hlediska tvrzení, že „Proměny uvnitř rodiny je tak podle 

Becka nutné chápat v souvislosti s procesy sociální a kulturní modernizace“ (s. 6). Tj. zda lze 

všechny zjištěné aspekty současné mezigenerační komunikace chápat spíše jako typickou součást 

širších a dlouhodobějších procesů sociální a kulturní modernizace. 

 

Detaily: 

s. 15 – místo na Lupač (2015) by bylo vhodnější odkazovat na primární zdroj (ČSÚ nebo WIP) 

s. 35 – u časových údajů není uvedeno, za jaký jsou časový úsek 

 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a po dlouhém zvažování mezi výborně a velmi dobře 

doporučuji přiklonit se k druhé možnosti. 

 

 

V Roses, 31.8.2016                                                              Mgr. Petr Lupač, Ph.D. 


