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Název práce: Mezigenerační komunikace v éře internetu
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Sociologie
Vedoucí práce: Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Alena Chrobáková

Datum obhajoby : 06.09.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Diplomantka představila téma práce, výzkumné otázky a závěry

práce ve srovnání přístupu a užívání internetu a komunikace různých
generací. Dr. Sládek shrnul posudek vedoucího práce, ve kterém dr.
Lupač hodnotí práci jako velmi dobrou. Stanovený cíl je ambiciózní,
což ale vede k práci na větší úrovni obecnosti a šíři, což vede k tomu,
že text je roztříštění, kapitoly a odstavce na sebe často nenavazují
apod. V tomto hodnocení se vedoucí práce shodl s oponentkou, která
jako náměty k obhajobě předkládá specifické otázky na komunikační
strategie. Diplomantka specifikovala, "odkud kam" (z jakých
platform na jaké jiné) mladí lidé "utíkají" před dohledem rodičů - v
současnosti tento únik sleduje ze sociálních sítí na mobilní aplikace.
Ohledně otázky naléhavosti online komunikace v porovnání s
telefonickým hovorem upřesňovala mezigenerační rozdíly ve
vnímání telefonických hovorů a jejich smyslu a užití (mladá generace
je vnímá jako vyhrazené pro případ naléhavosti, nikoliv pro snahy
propojení, se kterými je užívá starší generace prarodičů). Dále se
vyjádřila k metodám provedené rešerše. Autorka upřesnila, že
vycházela především z klíčových autorů v oblasti. V diskusi byla
řešena metoda rešerše jako přípustná nicméně neodpovídající tvrzení
autorky o systematické rešerši.
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